Wil je méér
innerlijke balans
en krachtiger
persoonlijk
leiderschap?

Zoek je
een veilige
leeromgeving,
met humor en diepgang,
die toelaat om wérkelijk
stappen te zetten
in je leven en
je werk?

DAN IS

IETS VOOR JOU!

Herken je als leidinggevende of
professional deze dilemma’s soms bij jezelf?
“Ik heb veel ideeën, maar vaak worden ze genegeerd door
mijn collega’s. Hoe profileer ik mij beter en ontwikkel ik
meer durf om belangrijke spelers actief te benaderen?”
“In complexe overlegsituaties verlies ik regelmatig mijn
koers en zelfvertrouwen. Hoe kan ik meer ontspannen en
zelfbewust optreden?”
“Ik heb de neiging om conflicten te mijden of toe te
dekken: hoe pak ik ze constructief aan?!”
“De laatste tijd bekruipt me op het werk wel eens de
gedachte van “is dit het nou”, maar ik heb weinig energie
en moed om dit serieus op te pakken. Ik vraag me ook af
of ik genoeg te bieden heb voor andere of hogere
functies…”

Spelend leren: bestaat er een mooiere manier om te leren?! In actie komen,
doen, je inspiratie volgen, nieuwe wegen ontdekken. Play4Growth®
brengt naar boven wat er werkelijk leeft en laat je, vanuit wat jou beweegt,
stappen zetten.

Het unieke aan Play4Growth is dat het een echt beklijvende
ervaring geeft: er verandert diepgaand en blijvend iets in je denken,
voelen en doen.
Play4Growth® is ontstaan uit een combinatie van inzichten uit de
leerpsychologie en maakt gebruik van technieken uit het ervaringsgericht
leren, organisatieopstellingen, interactie- en psychodrama, roltraining
en groepsdynamica. Het is ontwikkeld door jarenlange ervaring in het
succesvol toepassen van deze methoden in het bedrijfsleven en de nonprofit.

Deelnemen aan Play4Growth® geeft je nieuw élan in je werk
en privéleven.
Je kunt je beter profileren en wordt serieuzer genomen, omdat je
meer overtuigingskracht en flexibiliteit toont.
Je bent beter in staat om je wensen en ambities te realiseren.
Je hebt meer durf, zelfvertrouwen en incasseringsvermogen: je
gaat conflicten niet uit de weg, pakt lastige situaties aan en loopt er
niet om heen.

Vanuit een grotere innerlijke balans zit je beter in je vel, groei je in je rol
als leidinggevende of professional en creëer je nieuwe carrièrekansen.

Play4Growth spreekt jou als professional
of leidinggevende aan, als je:
er bewust voor kiest om een stap te zetten in je persoonlijke en
professionele ontwikkeling én hiervoor een vertrouwde omgeving
zoekt;
al veel bagage hebt maar toch het gevoel ervaart dat er nog méér
mogelijk is;
actief bezig wilt zijn en op een andere manier wilt leren dan tot nu
toe;

Wat wij je bieden:

- intensieve, persoonlijke begeleiding door 2 zeer ervaren en bevlogen
vakvrouwen
- een kleine groep van max. 12 betrokken deelnemers
- een intense en beklijvende ervaring
- écht stappen kunnen zetten in je werk en leven, in een vertrouwde
omgeving.

Hoe het werkt:

Play4Growth brengt onze verborgen, psychologische denkpatronen
als het ware “tot leven”. De ervaring in het spel voelt
waarheidsgetrouw en is zelfs méér dan dat, want ook de
emotionele barrière komt naar de oppervlakte. Dit levert
je een helderder en realistischer beeld op van jezelf en
van je omgeving. Je wordt vrijer in je interactie met
anderen en effectiever in je functioneren.

Play4Growth helpt je om niet langer geleefd te worden door sociale
normen en wetten, maar zélf het heft in handen te nemen. Play4Growth
beleef je niet “vrijblijvend”: door het dramatische karakter ontstaat een
diepgaand leereffect dat lang beklijft. Teruggaan naar de situatie daarvóór
zal echt heel moeilijk zijn.
De groep biedt je steun, (h)erkenning en stimuleert je creativiteit.
Spelervaring is niet vereist, in tegendeel: we nodigen je graag uit om
spontaan te onderzoeken wat het spel je (op)brengt.

Je begeleiders zijn…
Cécile Osse (1964),
Partner van Osse & Stevens advies en training te Antwerpen. Zij heeft
het Play4Growth® concept ontwikkeld vanuit meer dan 12 jaar ervaring
in het succesvol toepassen van deze methoden in diverse organisaties.
Klanten typeren haar als een warme persoonlijkheid met veel bagage,
zonder hoogdravend te worden. Haar werkwijze kenmerkt zich door pit
en energie, bevlogenheid en lef en door een geloof “dat er zoveel meer
mogelijk is…”
Dorris Spaans (1962)
Eigenaar van Twirre, bureau van psycho-architectuur te Maasdijk (Nl).
Zij is jarenlang actief als trainer/coach en interim manager binnen
diverse organisaties. Haar manier van werken kenmerkt zich door passie,
gedrevenheid, warmte en bijzondere betrokkenheid. Het creëren van een
veilige en uitdagende leeromgeving is voor haar een essentieel gegeven
waarvoor zij door haar opdrachtgevers zeer gewaardeerd wordt.

Play4Growth vindt plaats op een een unieke locatie: De Heerlijckyt van Elsmeren, te Geetbets,
zie ook www.heerlijckyt.org

I. Proeven van play4growth!

Tijdens de “Proeven-van-dagen” kun je uitgebreid kennis komen maken met deze methode en wat die je te bieden
heeft!
Data 2012:
- Zaterdag 11 februari (van 9.30 – 18.00 uur)
- Zaterdag 5 mei (van 9.30 – 18.00 uur)
Kosten voor deelname, inclusief heerlijke lunch, koffie en theepauzes bedragen:
voor bedrijven: € 180,- excl. BTW
voor particulieren: € 125 excl. BTW

II. Play4growth

(2-daagse incl. overnachting, dag 1: van 9.30 – 20 uur, dag 2: van 9.00 – 17 uur)
Data 2012:
- vrijdag 8 & zaterdag 9 juni
- vrijdag 14 & zaterdag 15 december

III. Play4growth special

Alléén voor vrouwelijke leidinggevenden en professionals!
(2-daagse incl. overnachting, dag 1: van 9.30 – 20 uur, dag 2: van 9.00 – 17 uur)
Ervaar je, als vrouw met een verantwoordelijke job en carrière, ook de dagelijkse stress om “alle ballen in de lucht te
houden”? Ben je op zoek naar méér zichtbaarheid en zelfvertrouwen om écht serieus genomen te worden? Zit er nu echt
een verschil tussen mannen en vrouwen of doen we dit onszelf alleen maar aan? Wil je méér zelf het heft in handen
nemen en niet langer geleefd worden door sociale normen? Dan is deze speciale Play4Growth helemaal op jouw lijf
geschreven!
Wij bieden je: - direct herkenbare thema’s die je echt raken als vrouwelijke professional en die je in je kracht helpen;
- diepgaand contact met en (h)erkenning van andere ambitieuze vrouwen;
- uitgedaagd worden om jouw diepste verlangens in beeld te brengen en om daar stappen in te zetten in een veilige omgeving.
- Multi(t)asking: u vraagt, wij draaien? - Hoe om te gaan met keuzestress.
- Geld: vriend of vijand?
- Hoe egoïstisch mag ik zijn?
- Vrouw en professional zijn: (on)verenigbare verlangens…?

PRAKTISCH

Data 2012:
- vrijdag 24 & zaterdag 25 februari
- woensdag 21 & donderdag 22 maart
- vrijdag 28 & zaterdag 29 september

U kunt zich aanmelden bij osse.stevens@skynet.be (voor meer informatie zie www.ossestevens.be)
Kosten voor deelname aan 2-daagse module (Play4Growth of Play4Growth Special)
voor particulieren € 300,- excl. BTW, verblijf*: € 207,- excl. BTW
voor organisaties € 500,- excl. BTW, verblijf*: € 207,- excl. BTW
*Verblijf: 2-daags verblijf in éénpersoonskamer in volpension.

N.B. Mochten de kosten een probleem voor u zijn, maar wilt u toch heel graag deelnemen, neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen met u naar een oplossing!

