Birkman is vernieuwd!
In 2018 zijn de Birkmanrapportages in een nieuw jasje gestoken! Korter, krachtiger, moderner,
makkelijker te lezen en nieuwe benamingen voor de componenten. Wil jij ook graag deze nieuwe
rapportage ontvangen? Wij zorgen ervoor dat jouw ‘oude’ rapportage wordt omgezet in de nieuwe
versie.
Voor wie?
Deze training is bedoeld voor iedereen die de Birkman rapportage
al in het bezit heeft en kennis wil maken met de nieuwe Birkman
rapportage. We kunnen ons voorstellen dat de inhoud van jouw rapport
in de loop van de tijd een beetje in de vergetelheid is geraakt. Dit is je
kans om alles op te frissen! Aan de training kunnen ook deelnemers
meedoen die het vragenformulier nog niet eerder hebben ingevuld.

Opfriscursus Birkmanmethode
De trainer
De training wordt gegeven door Rik Bekking. Hij kan
theorie en praktijk goed aan elkaar koppelen en
vraagt wat mensen nodig hebben om tevreden
de deur uit te gaan. Door het stellen van
prikkelende en confronterende vragen gaan
deelnemers aan de slag met zelfonderzoek.
Verder dan de sociale, wenselijke “praat”laag.
Rik werkt altijd met wat er in de groep ter plekke
gebeurt, om duidelijk te maken welke patronen
deelnemers hebben. Hierdoor ontstaan nieuwe
inzichten over jezelf en ontstaat ruimte voor groei. Rik is gecertiﬁceerd
als Birkman senior consultant en gebruikt de Birkman rapportage
standaard in zijn coachingspraktijk.

“The reality of life is that your perceptions -- right or wrong -- inﬂuence
everything else you do” Roger Birkman
Wat leer je?
Na aﬂoop van de cursus staan de uitkomsten van jouw eigen
Birkman rapport weer scherp op je netvlies. Je hebt de vernieuwde
rapportage uit 2018 ontvangen en de nieuwe benamingen zijn
toegelicht. Je begrijpt de componenten in de rapportage nog beter.
Je leert hoe jouw perceptie van de werkelijkheid van invloed is op
jouw dagelijks gedrag. Ook weet je na aﬂoop van de cursus of je
meer een denker, doener, prater of bewaker bent en welke rollen
jou het beste passen. Je maakt je eigen actieplan voor de toekomst!

Praktische informatie
Tijdens onze opfriscursus
ontvang je de nieuwe moderne
rapportage
zowel
digitaal
als op papier. Dit gaan we
samen bespreken. Wat is
er veranderd? Wat zijn de
nieuwe benamingen van de
componenten? Hoe moet ik
de componenten lezen? Heb
ik blinde vlekken? Wat valt er
op in mijn rapportage? Wat zijn
mijn uitdagingen? Samen met
de andere deelnemers ga je op
zoek naar nieuwe inzichten.
Aantal deelnemers:
Minimaal 6 en maximaal 12
deelnemers
Kosten:
De prijs bedraagt € 349,exclusief btw en inclusief
lunch
Data:
Kijk voor data op onze website
Tijdstip:
9:30 - 16:00 uur
Locatie:
Conferentiecentrum
Drakenburg Baarn

Aanmelden kan via
www.otcp.nl

