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Onze metafoor
Een belevenis met impact voor elkaar!
Wanneer je ervaringen op een goede manier deelt levert dat veel meer op dan het
gedoceerd krijgen van kennis. Door met elkaar, onder begeleiding van een lifecoach,
je leerreis aan te gaan leer je van en met elkaar. De lifecoach vergezelt je richting je
doel, jouw bestemming. Iedereen hee doelen en iedereen hee wel eens obstakels op
zijn of haar pad. Die doelen en te bewandelen paden verschillen per persoon. Je
observeert, re ecteert en produceert met behulp van op de juiste manier impactvolle
vragen leren stellen. Met de groep beschrijf je een scherpe vraag- en/of
probleemstelling en creër je een passende oplossing.

Zo heeft elke deelnemer uiteindelijk resultaat.

Je begint bij het vaststellen van je doel. Dat doel is van belang, al is het maar als
richting gever, als inspirerend baken aan de horizon. Om zeker te weten dat je je doel
goed in kaart brengt ga je in gesprek met de andere impact deelnemers. Er is niets
vervelender dan een doel te bereiken en dan pas te zien dat je de verkeerde
bestemming nagestreefd hebt.

Impact4elkaar - Global Edutainment

Page 1

Impact4elkaar
Alle wensen, dromen en inzichten zet je op een rij om het doel scherp te de niëren.
Samen bepaal je wat het beste is op je tocht om je doel te bereiken. Op reis neemt
ieder zijn eigen kennis en vaardigheden mee om obstakels op te kunnen vangen, zo
leert de groep van elkaar. Je vindt de juiste inzichten om goed te zien waar je staat,
wat voor je ligt en wat je achter je hebt gelaten. Ook hou je goed bij hoe je ergens
gekomen bent zodat je de volgende stap onderbouwd kan zetten. Misschien wel een
ander pad kan kiezen, of zelfs (als het moet) de weg terug kan nemen. En als je op de
bestemming aangekomen bent, heb je een mooi totaalbeeld van de route naar de
oplossing verzameld, een 360 graden uitzicht.
Uiteindelijk word je zelf expert van de route en kun je met jouw ‘Road Map’ het pad
naar je doel vaker en met anderen a eggen. Mocht je toch de weg even kwijt raken,
wanhoop niet, dan kun je altijd een (rook)signaaltje geven, we zijn zo ter plekke. Of je
daalt weer even af naar ons ‘Impact Base Camp’ om nieuwe doelen te bespreken en
avonturen aan te gaan. Want onze tent is altijd open.

Ons verhaal in het kort
Impact4elkaar is dé manier om uitdagingen aan te
pakken, door van en met elkaar te leren om je doelen te
bereiken.
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Impact4elkaar resultaten
1. Op bestaande en realistische projecten re ecteren en leren;
2. Leren op en dicht bij jouw vraagstuk bespaart transferproblemen;
3. Je leert wat wezenlijk is voor jouw bedoeling met de hier-en-nu-eisen;
4. Flexibiliteit in houding en gedrag om aan de eisen van het werk te
voldoen;
5. Congruente doelstellingen bereiken door de combinatie van de leeren werksituatie;
6. Leermomenten ervaren door frequente, individuele en
gemeenschappelijke re ectie;
7. Leren en doen worden frequent afgewisseld om het leren op een
hoger niveau te brengen;
8. Met ‘smart questions, de juiste impactvolle vragen stellen en meetbare
doelen formuleren.
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Impact
Informeer – Motiveer – Plan – Antwoord en vraag – Challenge – Traject

Hoe dan
In de sessies wordt direct duidelijk dat inhoud en theorie
secundair zijn aan ervaring en leren van elkaar.
Wij gebruiken geen enkele syllabus of reader;
De leeractiviteiten in projecten worden geborgd en zorgen
ervoor dat je vanuit het programma ook echte projecten gaat
trekken;
Groepen zijn zo samengesteld dat ze, qua ervaring en niveau,
ook echt van elkaar gaan leren.
Er vinden hierom altijd intakegesprekken met alle deelnemers
plaats en letten hierbij ook op motivatie en leergedrag;
In het traject leunen we niet op hulpmiddelen maar vertrouw
op elkaars ervaringen.
Echt leren is een onvoorspelbaar proces is, iedere dag verloopt
anders ook in de praktijk;
Goede impact trajecten zijn over het algemeen meerdaagse
trajecten.
Afhankelijk van het doel minimaal drie tot maximaal zes dagen
verspreid over een half jaar;
Impact4elkaar bewaakt in de sessies de factoren van
teamvorming: identiteit, trots en vertrouwen.
Als deze op orde zijn in het proces dan is de basis gelegd.
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Impact4elkaar belofte
1. Op een prikkelende manier tot de essentie van
organisatievraagstukken komen. Duurzaam en als verantwoordelijke
bondgenoot, vakkundig & gedreven, specialistisch en inspirerend.
2. Impact4elkaar is een belevenisvolle methode waarmee de klant en
onze professionals samen divergeren en convergeren via ‘Informeren’
en ‘Motiveren’ om tot een scherpe de nitie van het probleem, het doel
en de oplossing te komen.
3. Het zijn geen willekeurige deelnemers maar zorgvuldig geselecteerd.
Ze mogen geen rol spelen in het blokkeren van jouw doel. De focus van
elke deelnemer is op zichzelf en op de organisatie!

De methodiek leent zich voor:
teams in organisaties
leidinggevenden
directies
De groepsgrootte ligt tussen de 6 en 10 deelnemers.

Impact4elkaar, door oordeelloos vragen tot concrete
actie komen!

Leiderschapsvraagstukken zijn bijna altijd persoonlijk en
uniek.
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Vrijblijvend voorstel?
Ontvang geheel vrijblijvend een voorstel. De lifecoach
van Impact4elkaar wil hierom graag een beeldbel- of
telefonisch gesprek met je hebben. Laat in het formulier
weten of het ook jouw wens is om te (beeld)bellen.
Klik hier
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Wil je meer weten, heb je vragen?
We beantwoorden ze met plezier.
Bel: 0252 518 537
E-mail: info@globaledutainment.nl
Website: Global Edutainment

