Talent & eigen regie
spiegeltheater – workshops – trainingen
Stel je eens voor dat elke medewerker in de organisatie weet, welk uniek talent hij of zij is!
Stel je eens voor dat iedereen vanuit dit unieke talent dichter bij ‘eigen regie’ komt!
En dit vertaalt naar wat de cliënt nodig heeft, om ‘in regie’ te zijn……….

‘Cliënt in regie’ is in steeds meer zorginstellingen het uitgangspunt. Realiseren daarvan is
een veelomvattend proces. Wij zijn van mening dat ‘cliënt in regie’ nauw samenhangt
met het vermogen van alle betrokkenen rond de cliënt zélf in regie te zijn. En we spreken
uit eigen ervaring: contact met je eigen talent levert direct méér eigen regie op!
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Ons flexibele product ‘Talent & Eigen regie’ speelt hier op in!
Onder eigen regie verstaat wij het vermogen om:
een eigen koers uit te zetten
initiatief te nemen
verantwoordelijkheid op te pakken
te beïnvloeden
proactief en creatief te zijn
dienstbaar te zijn van uit kracht

De impact van wel of niet handelen
vanuit eigen regie laat zich goed zien
door middel van Spiegeltheater.
Een ludieke en confronterende vorm
van leren, ook in grote groepen.

Dagelijks handelen vanuit eigen regie vraagt iets anders dan het aanleren van een
nieuwe vaardigheid of een ‘instrument’. Wij gaan voor een duurzame verandering.
We gaan aan de slag om je talent helder te krijgen.
We baseren ons op het praktische en doeltreffende
Handboek voor talent, ontwikkeld door:
Kees Gabriëls & Jan de Dreu.

‘ Je talent is de optelsom
van alles wat jij in je hebt
om iets tot stand te brengen
waar een ander wat aan heeft.
Een sterke scheppende pluspool.’
Nodig de trainers & acteurs van BRUG uit voor ‘Talent & regie’ op maat.
Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op.
Centrale contactgegevens : info@brugindezorg.nl / 0344 - 572002

