2018

BUILDING BLOCKS
TYPE ASSOCIATION
BENELUX
De Type Association Benelux® wil typetrainers en coaches helpen "netwerken".
Ons belangrijkste doel is het
Psychologisch Type op een ethische
manier in de praktijk te brengen, zoals
onder andere Jung, Katharine Briggs,
Isabel Myers dat bedoeld hebben.
Dit vertaalt zich onder andere in de
manier waarop de leden met elkaar
omgaan en hun ervaringen delen. Wij
geloven heel erg in diversiteit en in het
positief omgaan met verschillen.

AGENDA 2018

2018

NETWERKMIDDAG
TEMPERAMENTEN
ARNE KARTE
GUDULA VAN BEEM

Een geweldig hulpmiddel is de
temperamenten lens.
Als start om zonder vragenlijst snel aan de
slag te kunnen bij individuele gesprekken
en teamsessies.
Of als toepassing nadat de types bekend
zijn.
Hoe dan ook, temperamenten zijn
herkenbaar, hilarisch en impactvol!
Arne Karte, Programma Manager MD bij
Tata Steel, en Gudula van Beem delen
theorie en praktijk, veel oefeningen en
voorbeelden.
Van harte welkom!

VRIJDAG
16 MAART 2018
Plaats ISVW Leusden
14.00-16.00 met daarna netwerkborrel
Gratis voor leden en hun introducées

2018

NETWERKMIDDAG
DYSFUNCTIONELE
SPELLETJES...
GUDULA VAN BEEM

Dysfunctionele spelletjes die types spelen
Eva Delunas schreef een geweldig boek
over het dysfunctionele gedrag van de
temperamenten.
En elk temperament doet dat weer op
zijn/haar geheel eigen wijze!
Inzichtelijk en snel toepasbaar bij coaching
en training.
Ook worden tools aangereikt voor het
stoppen van het dysfunctionele spel.
Een mooi vervolg op de netwerkmiddag
van 16 maart maar ook los te volgen.

VRIJDAG
28 SEPTEMBER 2018
Plaats ISVW Leusden
14.00-16.00 met daarna netwerkborrel
Gratis voor leden en hun introducées

2018

MASTERCLASS
MIJN TEAM & IK
GUDULA VAN BEEM

Je hebt je MBTI/TYPE kilometers gemaakt,
je workshops gaan naar behoren maar..?
Hoe kun je het anders, beter, praktischer,
creatiever en met meer impact voor het
voetlicht brengen?
We delen al de nieuwe oefeningen,
werkvormen, games etc. in deze
interactieve Masterclass.
Na deze dag is je rugzak gevuld met
nieuwe ideeën èn energie om met meer
impact je training te geven.

VRIJDAG
23 NOVEMBER 2018
Plaats ISVW Leusden
10.00-16.00 met netwerkborrel
300 € voor leden
350 € voor niet leden

