Workshop Job Crafting
Voor wie?

Ben jij op zoek naar:

Loopbaancoaches en loopbaanadviseurs,
stress- en burn-out coaches die werken met het
de Werkenergieanalyse® of het JD-R model.

•
•

Opbrengsten
 Uitbreiding van je vragenrepertoire vanuit de
4 vormen en 4 richtingen van job crafting.
 Een set huiswerkopdrachten voor je cliënt
bij elk van de 4 vormen.
 Extra handvatten om de eigen regie van je
cliënt te stimuleren (vanuit “thought-action
repertoire” theorie).

Door wie?
Dianne Commissaris, Certified Professional
Coach (2012) en licentiehouder Werkenergieanalyse® (2014). Heeft BTR ge-craft tot haar
ideale ‘baan’. Ervaren docent (CRKBO) en trainer.

•
•

kennis over job crafting?
concrete opdrachten voor je cliënt met
loopbaanvragen of stress-gerelateerde
klachten?
verdieping op het JD-R model of de
Werkenergieanalyse®?
creatieve vragen waarmee je cliënt
zelf meer opties ontdekt om zijn baan
te craften?

Deze half-daagse workshop: biedt je de
basistheorie over job crafting en positieve
psychologie; laat je veel oefenen met
vragen stellen; verrijkt je met huiswerkopdrachten voor je cliënten.
Doe mee en ervaar de kracht van craften!

BTR coaching i.s.m. Werkenergieanalyse®

Workshop Job Crafting
Locatie en data

Programma en materialen:

Data bepalen we samen met een datumprikker:
• workshop eind nov 2020
• intervisie eind jan 2021

•
•
•
•
•

De volgende workshop staat gepland voor begin feb 2021
(met intervisie begin april 2021)

Locatie wordt afgestemd op groep en trainer; de
1,5m afstand zal gewaarborgd zijn.

•

Kosten en inschrijving
Het gehele programma, incl. materialen, lunch,
thee/koffie kost € 425,- excl. 21% BTW.*

Voorbereidend leeswerk (ca. 1u)
Halve dag workshop (live; 3½u)
Plus 1 uur individuele support (online)
Plus 1 uur groepsintervisie (online)
Hand-out presentatie en set van
huiswerkopdrachten
‘Model voor Duurzaam Presteren’
(versie BTR) als bonus bij intervisie.

Doe mee en ervaar de kracht van craften!

*Aangepast tarief voor onderwijsinstellingen (btw vrijstelling
van toepassing).

Schrijf je in via: info@btrcoaching.nl met je
naam, bedrijfsnaam, tel.nr. en postadres.

Wat anderen ervan vonden
De kern van deze workshop is in 2017 met een
8,4 beoordeeld door coaches van de ‘Binnencirkel’ van de Associatie voor Coaching. Ze
waren met name positief over de directe
toepasbaarheid in hun werk.

Meer info? Bel Dianne Commissaris 06 2509 7811

