
ONT- WIKKELGESPREK
Naam medewerker:
Expertise team:
Datum in dienst:
Datum eerder gesprek:

Uitgangspunten:
    Jij bent specialist in het jezelf zijn

     Alles wat
  jij nodig hebt is al aanwezig

    Jij hebt altijd een keuze

Kernwaarden:
 
Liefde
Als je iets met liefde doet, doe je het vanuit jezelf en doe je het met plezier. Dan kost het ook
geen energie, dan levert het juist energie op. De liefde voor je werk, voor je medewerkers, voor
het resultaat, maken dat je het met veel plezier doet en vooral ook met veel ont-wikkelingen
mogelijk maakt. Dat is hoe je de wereld waarin je leeft mooier maakt.
 
Verbinding
Je maakt verbinding op hartniveau, waarbij het hoofd als vanzelf volgt. In eerste instantie met
jezelf en daarna met de mensen om je heen. Je kan 100% jezelf zijn in de beste versie
van jezelf. Er is geen verschil tussen je persoonlijk toegevoegde waarde wanneer je thuis bent
op je werk of waar dan ook. Want dat is wie je bent en dat is waar je verbinding mee maakt.
 
Essentie
Je doet waar je goed in bent, je bent wie je wilt zijn en je doet dat vanuit je eigen “magisch”
moeten, omdat je het niet anders kan omdat het de beste versie van jezelf is.



Resultaat: 
 
Persoonlijk Toegevoegde waarde:
 
Eigen Keuze
Welke keuze heb je gemaakt en welke
Persoonlijk Toegevoegde Waarde heb je
ingezet?
 
Consequentie
Heb je de beste versie van jezelf ingezet?
 
Behoefte
Wat heb je nodig om je Persoonlijk
Toegevoegde Waarde maximaal in te
zetten?
 
Ja of nee
Ligt de behoefte buiten jezelf en kan je
daarbij ondersteund worden?
 
Oordeelloos luisteren
Laat de belemmerende overtuigingen uit
dit gesprek, ga op zoek naar
mogelijkheden.

Als je me echt zou kennen zou je weten dat...
Bedoeld om de waterlijn te laten zaken, bij zowel leidinggevende als medewerker, als
voorwaarden van een mooie open gesprek.
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Afspraken
Ont-wikkelingen, coaching, opleiding,
workshops
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