Trainingen, cursussen, workshops en partners van kennisprogramma's die in onze accommodaties
kunnen worden verzorgd.
Energiemanagement op maat.
Mariska van der Werf, schrijfster van het boek Geluk is een keuze, verzorgt de Workshop
Energiemanagement op maat.
Inspirerend, energiegevend; een belevenis die je pakt. Duur: minimaal 1 dagdeel. Begeleider: Mariska
van der Werf. Website: www.gelukiseenkeuze.nl Mail: mariska@gelukiseenkeuze.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Process Coaching "Keihard menselijk".
Teambuilding, trainingen, Teamexperiences -learning bij doing.
www. Processcoaching.nl en www.teamexperience.nl
Creatief Denken is een trainingsprogramma waarin gericht de nadruk ligt op het doorbreken van
denkpatronen om te komen tot:
• nieuwe visies
• het oplossen van vragen en
• aanpak van probleemstellingen.
Gedurende de training worden vragen/probleemstellingen uit eigen werksituatie gebruikt zodat
deelnemers met nieuwe ideeën en oplossingen kunnen werken aan een eigen realistisch actieplan.
Voor wie: Ieder die in zijn werkzaamheden zijn/haar creatieve denkvermogen wil gebruiken om
vraag(probleem)stellingen vanuit een patroondoorbrekende wijze wil aanpakken en oplossen.
Doel: Leren hanteren en stimuleren van creatieve denktechnieken. Na de training zijn de deelnemers
in staat zelf de technieken in de eigen werksituatie toe te passen.

Faciliteren
is een trainingsprogramma gericht op het verwerven van vaardigheden om Brainstormsessies in de
eigen organisatie op een gestructureerde, teamgerichte manier te (bege)leiden.
Voor wie: ieder die in zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met vraagstellingen in het kader van
faciliteren van brainstormsessies. Ervaring en kennis van diverse brainstormtechnieken of het gevolgd
hebben van de training Creatief Denken is een vereiste.
Doel: Vormgeven en faciliteren van creatieve brainstormsessies. Het leren omgaan met
groepsdynamische processen, waarbij de persoonlijke presentatie van de facilitator als een belangrijk
onderdeel van dit proces wordt beschouwd. Leren omgaan met materialen en hulpmiddelen. De
deelnemers zijn na de training in staat zelf een creatieve denksessie te faciliteren en de technieken
toe te passen.
Doelbewust en helder communiceren een serie workshops die uitgaan van het door onze trainer
ontwikkelde Creatieve Communicatie Concept. Het is een heel andere vorm van leren dan de
cognitieve. Beeldend-creatieve acties worden gekoppeld aan de belangrijkste nlp-technieken. Voor
wie? Voor ieder die wil leren zijn functioneren te optimaliseren. Vaardigheid met beeldende
werkvormen is niet nodig.
Doel: Verbeteren van communicatie. Effectief inzetten van persoonlijke kwaliteiten. Leren stellen van
haalbare doelen, afstemmen op je gesprekspartner. Ontwikkelen van probleemoplossende
vermogens. Effectief taalgebruik.

TEAMExperience? TEAMExperience is een leerzaam en creatief teamprogramma, waarin de
deelnemers leren samenwerken, hun creatieve denkvermogen gebruiken èn toepassen en plannen
maken die daadwerkelijk in de praktijk van morgen dienen te worden uitgevoerd. Learning by doing!
NO COMPETITION ALLOWED (Geen onderlinge competitie toegestaan)
TEAMEXperience is geen wedstrijd! De aanpak richt zich doelbewust op stimulering van de creatieve
competenties zodat onderlinge collegiale samenwerking mogelijk wordt, of zich kan manifesteren.
Mensen voelen zich aangesproken in hun creativiteit wanneer competitieve elementen gewijzigd
worden naar niet-competitieve elementen. Door ruimte te creëren voor creativiteit ontstaat intrinsieke
motivatie die weer prestatieverhogend werkt.
STEL JE KRITISCH OORDEEL EVEN UIT!
is een gedragsregel om de allereerste JA-maars even te parkeren. Creativiteit bloeit bij het
experimenteren, doorbreekt het patroonmatig denken en creëert ruimte voor een nieuwe of andere
aanpak!
Hoe werkt TEAMExperience?
De achtergrondgedachte van TEAMExperience is gebaseerd op de systematiek van het doelbewust
doorbreken van denkpatronen. Vooronderstellingen, aannames kunnen onbewust hardnekkig de
samenwerking en ontwikkeling in de weg staan. Daarom worden deelnemers in een andere
werkcontext geplaatst (verwijdering van de dagelijkse patroonmatige werksituatie) bijv. samen een
muziekstuk maken en de leiding voeren ondanks dat de deelnemer zegt niet-muzikaal te zijn, of een
bouwkundig ontwerp maken ondanks dat de deelnemer aangeeft dat deze twee linkerhanden heeft…
Vooronderstellingen komen aan de oppervlakte door bewust stil te staan bij onuitgesproken
verwachtingspatronen, overtuigingen en ongeschreven regels. Deze vooronderstellingen worden
vervolgens tijdelijk aan de kant gezet zodat de weg vrij wordt gemaakt voor een andere wijze van
aanpak of methode van werken. Door het uitstellen van het eigen kritisch oordeel, komt ruimte vrij
voor creatieve oplossingen.
Voor inhoudelijke informatie:
Process Coaching
Reijmerstokkerdorpsstraat 2 Reijmerstok
The Netherlands
Tel: 0031-43 4504150
Fax: 0031-43 4501209
Mobiel: 0031-6-22473902
Email : info@processcoaching.nl
Website : www.processcoaching.nl en www.teamexperience.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Francine Derks Axia Training en coaching.
Training – coaching mediation en teambuilding, workshop creatief denken.
Bovenste hof 6.
6132 SL Sittard
www.axia-trainingen.nl
046-4529082
06-51991780
info@axia-trainingen.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spirituele belevenissen met "de Voorloper".
Wandelen op een spirituele wijze. Met gedichten en meditatieve momenten onderweg zijn.
Of met de schrijfster Karin de Gier op pad, schrijven met de natuur als inspiratie, laat alle creatieviteit
in u opborrelen.
Contacten lopen via de Paradijsvogels info@paradijsvogels.nl of 043-3064951.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tai Chi , Yoga, Nordic Walking, wandelingen met gids en andere lichaamsgerichte activiteiten.
Contacten lopen via de Paradijsvogels info@paradijsvogels.nl of 043-3064951.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wielercentrum Zuid Nederland. Opleidingen, workshops en trainingen voor wielersporters.
Ad Wijnands
Sport Technisch District Coordinator KNWU – Limburg
Wielrentrainer
Ex-beroepswielrenner
E-mail : ad.wijnands@wielercentrum-zuidnederland.nl
Ruud Motké
Facilitair-manager Wieler-Centrum Zuid-Nederland
E-Mail: info@vefato.nl
Ton de Loo
Wielrentrainer en schaatstrainer
Docent opleiding trainers bij KNWU/KNSB
Docent voortgezet onderwijs
E-mail: ton.deloo@wielercentrum-zuidnederland.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Pobos. Jos Haartmans Pycholoog en orthopedagoog. Geleen
Het verzorgen van teamgerichte nascholing voor schoolteams en/of geselecteerde groepen (remedial
teachers, psychologen, orthopedagogen).
Het begeleiden van scholen bij implementaties van onderwijsvernieuwingen en in het bijzonder
leerlingzorgsystemen en leerlingvolgsystemen.
Het coachen van leerkrachten.
Het geven van stressvoorlichting en stresspreventie-trainingen voor leerkrachten.
Het ontwikkelen van observatiesystemen, handelingsplanmodellen en schoolorganisatiemodellen voor
leerlingenzorg.
Het in eigen praktijk verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, alsmede behandeling van
kinderen en jeugdigen in de leefijd van 6-21 jaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drs. Anna Brink docente open universiteit van Maastricht.
Trainingen communicatie, conflicthantering, RET (Rationele Emotieve Training) technieken.Tel. 0433259890
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amaseu.
Organisatiebureau voor bijzondere trainingen en processtimulering
Overtoom 373 i
1054 JN Amsterdam
010-206383123 ( Emily Scott-Wilson)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de fun en als teambuildingsactiviteiten.
Boerengolf . 10 holes-baan op heuvelachtig terrein in het mooiste stukje van Limburg Cottessen bij
Vijlen.
www.groepsverblijf.nl/buitenbezig voor diverse mogelijkheden, teambuilding, sport, spel, avontuur en
gezellig buiten etc.
Schilderen van landschap, natuur, vrije impressies of leuke objecten. Alle materialen aanwezig en evt.
deskundige begeleiding mogelijk.
Beeldhouwen als hier en nu activiteit
Heuvellandgames en Outdoor Teambuilding. Lokatie Vijlense bossen of eigen terrein bij landgoed
Cottessen. Outdooractiviteiten: boogschieten, funspelen, zuid-limburg hillgames, mega touwtrekken,
paalduwen, paalgooien, A- lopen, GPS tochten, orientatietochten, (geologie-fossielentocht, avondtocht
naar blokhut, blokhuttentocht, hike-bostocht. Outdoor teambuildingsprogramma's op maat.
In overleg begeleiding bij natuurprojekten in samenwerking met natuur en milieu educatief centrum
Maastricht. (NME). Excursies voor kinderen in de natuur vlakbij de accommodatie (schoolgroepen).
Waterprojekt, schapendrijven, geuldalontdekset, GPS tochten, (natuur) gidswandelingen, veldwerk ,
natuuronderhoud etc.. Invulling in overleg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul en Marianne Franssen
Hopschet 6
6294 BL Vijlen
043-3064951
Email: info@paradijsvogels
en vakwerk@groepsverblijf.nl
Onze website:
www.paradijsvogels.nl
www.groepsverblijf.nl/vakwerk

Paradijsvogels ...vakantie in vakwerk voor levensgenieters.
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