Personal coaching steeds meer gevraagd
Je voelt je vaak ongemakkelijk voor en tijdens het
houden van een presentatie. Bent veel te
afwachtend in het gesprek. Niet alert genoeg in die
belangrijke zakelijke discussie. Je hebt te weinig
profiel.
Het wachten is op de eerste kritische opmerkingen
uit je omgeving. Of via een omweg hebben die je al
bereikt. Er moet nu eindelijk wat gebeuren aan je
persoonlijke presentatie, je communicatieve
capaciteiten.
Hoe doe ik daar wat aan? Met de inhoud van zaken
heb ik eigenlijk nooit problemen. Maar het
persoonlijk slot moet eraf. Waarom zie ik zo vaak
mensen makkelijk zichzelf zijn? Dat natuurlijk
onderscheidende? Hoe kan ik kleur geven aan mijn
presentatie? Zonder mijn eigen signatuur te
verliezen!
Personal coaching wordt steeds meer gevraagd. Die
‘massage van het zelfbewustzijn’. De prikkeling van
de individuele autonomie. Met diverse vormen van
communicatie als uitgangspunt. Via oefeningen in
de monoloog, dialoog en discussie worden
persoonlijke grenzen verkend. Worden al snel
onvermoede capaciteiten ontdekt. Wordt er
persoonlijke ruimte gecreëerd. Steeds op basis van
herkenbare praktijksituaties en casuïstiek.

Binnen ‘De Trainingstudio’ geven we in toenemende
mate inhoud aan ‘personal coaching’. Dat is altijd
maatwerk. Gericht op doel en effect. In goed
onderling overleg en op basis van wederzijds
vertrouwen komt een inhoudelijk actueel,
programma tot stand. Met altijd goed voelende
effecten voor de trainee en zijn/haar omgeving.
Vooral voor zelfbewuste professionals uit het
bedrijfsleven, overheid en de vele takken van
specifieke zakelijke dienstverlening is personal
coaching steeds vaker een vanzelfsprekende stap
binnen een succesvolle carrière.

De Trainingstudio op drukbezochte beurs
Op woensdag 20 juni stond de Trainingstudio op de
door MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
georganiseerde Netwerk- en HaringParty in
Hoofddorp. Bezoekers van onze stand konden zich
in één minuut voor de camera presenteren en
kregen direct een aantal praktische tips. Bovendien
maakten bezoekers die hun visitekaartje
achterlieten kans op een gratis presentatietraining
in onze Haarlemse studio. Velen maakten hiervan
gebruik en inmiddels zijn de prijswinnaars bekend.
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