DE HAAS TRAININGEN
AANDACHT

VOOR PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING

OVER reflexen & reflecties
Het is juist nu, aan de achterkant van de corona crisis of
in het oog van de storm, een heel geschikt moment om
terug te kijken, vooruit te kijken en vooral naar
binnen te kijken.
Het is nu, in deze zomer van 2020, een uitgelezen kans
om de tijd voor jezelf te nemen, je bewust te worden van
je reflexen en te reflecteren op je handelen en
gedrag. Juist in deze intense periode waarin er voor ons
allemaal veel te voelen, te denken en te leren valt.
Het Boswijk Instituut en de Haas trainingen maken van
de zomerperiode gebruik om hun unieke combinatie
van kennis, vaardigheden en ervaring open te stellen
voor mensen met impact, mensen die het voortouw
nemen.
De summercourse vindt plaats in de lommerrijke
omgeving in Doorn, een plek om los te laten, om te
ontmoeten, om te tanken, om te genieten. Het effect is
direct zichtbaar. Al gedurende de training maar zeker in
de periode daarna.

Wil JIJ

bewust

reflecteren op wat
je raakt?

Heb je juist nu tijd
voor een verdieping op je
persoonlijke
ontwikkeling?
Dan is deze
summercourse, waarin de
reis naar de diepere
‘lagen’ van jezelf
en weer terug, centraal
staat een uitstekende
keuze.

Wil JIJ je

bewust
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worden
van je reflexen?
Reflexen & reflecties
De Summercourse Reflexen en reflecties is bedoeld voor bestuurders,
directeuren en ondernemers die deze zomerperiode willen werken aan hun
persoonlijke – en professionele ontwikkeling.
Het centrale thema tijdens het eerste gedeelte is het (h)erkennen onbewuste eigen
reflexen en de gevolgen bij de ander(en). De rake inzichten die dit
oplevert vormen de basis om bewuster te handelen:

Dag 1: kennismaken,
doelstelling SC, modellen
en methoden,
oefeningen

Dag 2: van buiten naar
binnen, individuele
sessies, oefeningen,
groepscasus

Dag 3: van drama naar
dialoog, individuele
sessies, oefeningen,
praktijkcasus

Dag 4: van binnen naar
buiten, eindcasus,
individuele presentaties,
afronding

Data, locatie, prijs
•
•
•
•
•
•

Datum: 17 aug, 10.00u tot 20 aug, 14.00u
Locatie: Boswijk Instituut in Doorn
Investering: € 3.195,- incl. materiaal, BTW vrij
Alle locatiekosten incl. overnachtingen: € 795,-, BTW vrij
Aantal deelnemers: max 10. Twee begeleiders, twee gastbegeleiders
PE punten: 34

Aanmelden via:
info@dehaas.nl of
			www.dehaas.nl/aanbod/summercourse
			

Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Programma

Het centrale thema tijdens het tweede gedeelte is vanuit je oorsprong
reflecteren op je eigen gedrag en handelen. De diepere inzichten die dit oplevert
vormen de basis om bewuster te zijn.

