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Over Ictus
Ictus betekent impact. Dat is wat wij hebben: impact op veranderingen die onze opdrachtgevers en de
mensen waarmee wij werken willen ervaren. Niet alleen gedurende het traject, maar ook daarna. Als we
impact hebben, heeft het impact op de rest van iemands leven en de toekomst van teams en organisaties.
En het begint altijd bij het individu, bij de ik. Ictus klinkt niet per ongeluk als: ik dus!
Het is onze missie om gelukkige mensen fantastische prestaties neer te laten zetten omdat dat invloed
heeft op de kwaliteit, de cultuur, het imago, de continuïteit en de resultaten van teams en organisaties.
Het is onze visie dat meer geluk en meer resultaat het gevolg is van persoonlijk leiderschap, het nemen van
persoonlijke verantwoordelijkheid en het zorgen voor persoonlijke regie. Op deze drie thema’s zijn onze
programma’s gebaseerd.
Onze coaches nemen onze kernwaarden: verantwoordelijkheid, bewustzijn en integriteit, mee in de
trainingen en coaching. Een goede coach vertelt respectvol wat gehoord moet worden. Dat is niet altijd
wat iemand wenst te horen. In evaluaties worden onze coaches beoordeeld als goed en zeer goed.
Onze programma’s zijn een richting. We leveren altijd maatwerk. We zijn gedurende de looptijd van alle
programma’s en tot ver daarna bereikbaar voor vragen die gesteld willen worden, complimenten die
gegeven willen worden, en andere zaken die onze opdrachtgevers en deelnemers met ons willen delen.
Klik voor onze opdrachtgevers hier. Klik voor hun complimenten hier.
Ons team:





Herma Jonker
Kathinka de Vries
Ludwich van Westering
Berber Visser
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Ons aanbod op een rij
Programma

Voor
wie

Investering in
tijd per
deelnemer

Aantal
deelnemers

Investering
groep
In € excl. btw reisen verblijfkosten

Fundamentals
programma

Iedereen

23 uur

4

7.500,--

Fundamentals
programma

Iedereen

23 uur

8

11.500,--

Fundamentals
programma

Iedereen

23 uur

12

15.500,--

Spiegelprogramma
Karakterstructuren

Iedereen

14 uur

4

5.250,--

Spiegelprogramma
Karakterstructuren

Iedereen

14 uur

8

8.550,--

Spiegelprogramma
Karakterstructuren

Iedereen

14 uur

12

11.850,--

Management
special

Managers

4,5 uur

1

1.050,--

Management
special

Managers

4,5 uur

3 of 4

2.650,--

Persoonlijke
coachtrajecten

Iedereen

13,5 uur

1

1.700,--

Al onze trajecten zijn maatwerk!
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Teamontwikkeling basis:

Fundamentals programma
Met het Fundamentals programma faciliteert Ictus haar deelnemers, zich opnieuw bewust te worden
van een aantal essentiële onderdelen in leven en werken. Het is een programma waarin mensen de tijd
krijgen en de gelegenheid pakken om zich opnieuw met bestaande keuzes te verbinden of deze aan te
passen. Om aan die keuzes acties te koppelen waardoor ze écht andere resultaten krijgen in hun leven en
werk. Dat zorgt ervoor dat ze met (meer) plezier en gemak resultaten neerzetten voor zichzelf en de
organisatie waar ze voor werken. En als laatste en waarschijnlijk het allerbelangrijkste: dat ze zich
persoonlijk gelukkiger gaan voelen. Dat heeft enorm veel invloed op henzelf, hun team en de organisatie
waar ze voor werken.

Gelukkige mensen zetten fantastische prestaties neer
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Module 1 | De basis (mail & planning)
Wat het geeft | waar het invloed op heeft
Dagelijks een lege inbox
Doen wat je van plan bent
Voortgangsbewakingssysteem
Een werkbare en realistische planning
Inzicht dat je helpt ja en ook nee (nu niet) te zeggen
Inzicht dat je helpt keuzes te maken
Kennis en waardevolle tips en tricks van Outlook
Makkelijker je afspraken na kunnen komen
Makkelijker weg kunnen gooien
Meer energie & vitaliteit
Meer rust in je hoofd
Omgaan met cc-mail
Overzicht & prioriteringssysteem
Structuur in je mail en planning
Tijdwinst & zicht op je werkvoorraad

Tijdsinvestering
Voorbereiding
Training
Persoonlijke coaching

2 uur
3 uur
1 uur

Hoe we het doen
Als eerste zorgen we voor een goede basis. We creëren overzicht en doorstroming in de werkvoorraad
en informatie. In de praktijk betekent dit dat er een werkstructuur ontstaat die ervoor zorgt dat de
mailbox functioneert zoals het bedoeld is; een brievenbus waar nieuwe mail in binnenkomt en die er ook
weer uit verdwijnt. Hier voegen we een realistische, werkbare planning aan toe die nageleefd kan worden.
Hierdoor is er overzicht dat helpt bij het maken van juiste keuzes. Dat zorgt voor kwaliteit en resultaten.
Mensen ervaren (meer) rust in het hoofd, zijn energiek en voelen zich blijer.
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Module 2 | Eerlijke balans & invloed
Wat het geeft | waar het invloed op heeft
Prettige werk-, gezin- en persoonlijke balans
Gezondheid | duurzame inzetbaarheid
Bewustzijn op wat iemand anders wil in werk en leven
Bewustzijn op wat iemand anders kan in werk en leven
Gerichte actie om doelen te realiseren
Verbinding en focus
Zelfreflectie

Tijdsinvestering
Training
Persoonlijke coaching

3 uur
1 uur

Hoe we het doen
Hoe staat het met iemands balans? Hoe verkiezen deelnemers hun tijd te verdelen tussen werk, partner,
gezin, familie, vrienden en henzelf? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun persoonlijk gewenste veranderingen
doorvoeren; zowel zakelijk als privé? Deze module gaat over écht in de eigen spiegel kijken en daardoor
nieuwe keuzes willen maken. Over jezelf als medeveroorzaker zien van de omstandigheden. Over
reflecteren en verder verdiepen om daarna nog meer de regisseur te zijn van eigen werk en leven.
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Module 3 | Kernkwadranten & waarden

Wat het geeft | waar het invloed op heeft
Verbinding
Duidelijkheid over persoonlijke waarden
Duidelijkheid over organisatie waarden
Bewustzijn | reflectie op persoonlijke kernkwaliteiten
Bewustzijn | reflectie op persoonlijke valkuilen
Bewustzijn | reflectie op persoonlijke uitdagingen
Bewustzijn | reflectie op persoonlijke allergieën
Focus

Tijdsinvestering
Training
Persoonlijke coaching

3 uur
1 uur

Hoe we het doen
Je kunt pas een andere beweging maken als je weet wie jij bent en wat je belangrijk vindt. Door alle drukte
in het leven staan mensen daar vaak niet bij stil en wordt er maar doorgegaan. We inventariseren de
persoonlijke waarden en we onderzoeken of die wel of niet aansluiten op die van de organisatie.
Het kernkwadrant dat we maken, geeft de deelnemer veel inzichten op persoonlijke kwaliteiten,
valkuilen, uitdagingen en allergieën. We kijken wat de impact daarvan is op het persoonlijke leven en op
de resultaten en de samenwerking op het werk.
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Module 4 | Positieve communicatie & feedback
Wat het geeft | waar het invloed op heeft
Positieve(re) communicatiecultuur
Positieve(re) werksfeer
Verbinding
Erkenning en trots
Feedback vragen
Feedback ontvangen
Feedback geven
Meer of weer werkplezier

Tijdsinvestering
Training
Persoonlijke coaching

3 uur
1 uur

Hoe we het doen
We hebben het over de invloed van communicatie en hoe je die positief kunt beïnvloeden en daardoor
aanwenden. We hebben het uitgebreid over aanmoedigen en complimenteren. We hebben daar leuke en
inspirerende oefeningen bij die blijven doorwerken na de training. Als je focust op positieve prestaties en
deze erkent, is iemand aanspreken op groeipunten helemaal niet lastig meer. Er is volop aandacht op naast
ja ook nee (nu niet) zeggen en kleine en grote conflicten uitpraten. Deelnemers leren op een leuke en
eenvoudige manier feedback te vragen, te geven en te ontvangen.
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Module 5 | Gedragsstijlen en borging
Wat het geeft | waar het invloed op heeft
Meer begrip voor anderen
Meer verbinding
Aangenamere cultuur
Fijnere samenwerking
Meer begrip voor zichzelf
Effectievere samenwerking
Inzicht in wie deelnemers zijn als het gaat over voorkeursgedrag
Inzicht in wie collega’s zijn als het gaat over voorkeursgedrag

Tijdsinvestering
Training
Persoonlijke coaching
Groepsafronding

3 uur
1 uur
1 uur

Hoe we het doen
Tijdens de laatste module van het Fundamentals programma maken we een korte persoonlijkheidsanalyse
die gebaseerd is op het DISC model. Na het invullen van een vragenlijst krijgen de deelnemers inzicht in wie
ze zijn en wie hun collega’s zijn als het gaat om voorkeursgedrag. We kijken met de (letterlijke) rode, gele,
groene of blauwe pet op, terug op de voorgaande modules.
Aansluitend is er per deelnemer een uur persoonlijke coaching om individueel met elke deelnemer te
evalueren wat er bereikt is en te kijken wat er eventueel nog nodig is. We ronden het gezamenlijk feestelijk
(met cadeau!) af.

10

www.ictus.nl
info@ictus.nl

Ictus

Werken met Ziel en Zakelijkheid

Opbouw Fundamentals programma

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

De basis
(mail & planning)

Eerlijke
Balans & invloed

Kernkwadranten &
waarden

Positieve
communicatie &
feedback

Gedragsstijlen en
borging

circa 2 - 3 uur
voorbereiding
(alleen bij module 1)

circa
4 weken later

circa
4 weken later

circa
4 weken later

circa
4 weken later

2 tot 3 uur plenair

2 tot 3 uur plenair

2 tot 3 uur plenair

2 tot 3 uur plenair

2 tot 3 uur plenair

aansluitend of de
volgende dag

aansluitend of de
volgende dag

aansluitend of de
volgende dag

aansluitend of de
volgende dag

aansluitend of de
volgende dag

1 uur p.p.
persoonlijke
coaching

1 uur p.p.
persoonlijke
coaching

1 uur p.p.
persoonlijke
coaching

1 uur p.p.
persoonlijke
coaching

1 uur p.p.
persoonlijke
coaching
&
1 uur groepsafronding

Weetjes
De tijdsinvestering voor het Fundamentals Programma is circa 22 uur verspreid over 5 tot 6 maanden. Dat
betekent een tijdsinvestering van gemiddeld één uur per week. Tussen de modules door gebeurt er een
heleboel. Collega’s gaan het programma samen in en genieten samen van de mooie en de minder mooie
dingen die ze samen en individueel tegenkomen. Ja, ook minder mooie dingen horen erbij; zonder wrijving
geen glans!
De trainer | coach plant van tevoren een telefonisch intake gesprek zodat de nodige praktische zaken zoals
ruimten, middelen en gewenste catering geregeld kunnen worden.
Tijdens het viering moment op de laatste dag krijgt elke deelnemer een exemplaar van het boek
Duizend vallende sterren. Voor mensen die liever geen fysiek boek lezen is er is een e-book beschikbaar.
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Teamontwikkeling verdieping:

Spiegelprogramma karakterstructuren

Stel je een groep van vijf mensen voor die op expeditie gaan. Ze hebben allemaal een eerste
dringende vraag
Expeditielid 1: Hoe kan ik hier wegkomen?
Expeditielid 2: Is er in deze expeditie wel genoeg voor mij?
Expeditielid 3: Waarmee kan ik de anderen helpen?
Expeditielid 4: Mag ik hier met al mijn emoties zijn?
Expeditielid 5: Wie van deze expeditie is te vertrouwen?
Zo gaat het ook binnen teams en organisaties. Herken je het? Als iedereen zo aanwezig is, wat
doet dat dan met het individu, het team en de in- en externe klant?
Je karakterstructuur voorziet je van vele mooie eigenschappen en kwaliteiten. Daarvan hebben
jij en anderen in je leven voordeel en plezier. Op het moment dat er wolken voor de zon
schuiven komt de schaduwzijde van je structuur naar boven. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er
een spannende situatie ontstaat, je gestrest bent, er verlies in je leven is of er iets anders
gebeurt dat je negatief beïnvloedt. Die schaduwzijde maakt je meestal niet blij. En anderen ook
niet. Het zal je ook niet de resultaten geven die je voor jezelf of anderen wenst.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand! Wie is het gelukkigst in het land?
Als je inzicht hebt in je persoonlijke karakterstructuren geeft dat een objectieve blik in je eigen
spiegel. Je kunt het gebruiken om jezelf te ontwikkelen en gelukkig(er) te worden.
Sommige conflicten, problemen en angsten lijken aan je vast te zitten en je lijkt er met een vast
patroon op te reageren. Het is zoals het is. Het hoort bij jou. Je hoeft het niet te veranderen. Je
kunt je er wel meer bewust van worden. Dan kun je kiezen hoe je ermee omgaat. Hoe je erop
reageert. Hoe je er door communiceert. Dat geeft een andere reactie, een ander gevoel en een
ander resultaat. Zowel voor jou als voor de mensen om je heen. Je zult je reactie op moeilijke
en stressvolle situaties gaan herkennen. Het geeft je de mogelijkheid om te kiezen hoe je gaat
reageren. Het leert je empathischer en effectiever te reageren. Daarnaast helpt het je om het
gedrag van anderen makkelijker te begrijpen en er beter mee om te gaan.
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Het doorlopen van dit programma zorgt er niet voor dat een structuur verdwijnt. Dat hoeft ook
niet. Het is niet fout. Het bewustzijnsproces erover is een on-going proces. Kennis ervan en
bewustzijn erop is een geschenk dat je de rest van je leven kunt gebruiken.
Wat kun je ermee?
Als je inzicht hebt in je persoonlijke karakterstructuren kun je het gebruiken om jezelf te
ontwikkelen. Sommige conflicten, problemen en angsten lijken aan je vast te zitten en je lijkt er
met een vast patroon op te reageren. Het is zoals het is. Het hoort bij jou. Je hoeft het niet te
veranderen. Je kunt je er wel meer bewust van worden. Dan kun je kiezen hoe je ermee omgaat.
Hoe je erop reageert. Hoe je er door communiceert. Dat geeft een andere reactie, een ander
gevoel en een ander resultaat. Zowel voor jou als voor de mensen om je heen. Je zult je reactie
op moeilijke en stressvolle situaties gaan herkennen. Het geeft je de mogelijkheid om te kiezen
hoe je gaat reageren. Het leert je empathischer en effectiever te reageren. Daarnaast helpt het
je om het gedrag van anderen makkelijker te begrijpen en er beter mee om te gaan. Het
doorlopen van dit programma zorgt er niet voor dat een structuur verdwijnt. Dat hoeft ook niet.
Het is niet fout. Het bewustzijnsproces erover is een on-going proces. Kennis ervan en bewustzijn
erop is een geschenk dat mensen de rest van hun leven kunnen gebruiken.
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Opbouw en inhoud
Circa drie weken voordat we onze eerste bijeenkomst hebben, krijgen de deelnemers een
vragenlijst om in te vullen waardoor duidelijk wordt wat de twee leidende karakterstructuren zijn.
De deelnemers krijgen ook het verzoek een autobiografie te schrijven van maximaal drie A-4tjes.
Ter ondersteuning hiervoor krijgen ze een aantal vragen per mail opgestuurd die als leidraad
gebruikt kan worden. Deze autobiografie is een soort reis door het verleden voor de coachee. Het
is een moment van reflectie. De coach krijgt door deze autobiografie al een behoorlijk beeld van
de persoon die begeleid gaat worden. Het dient ter voorbereiding van de persoonlijke
coachgesprekken. Vanzelfsprekend worden deze autobiografieën vertrouwelijk behandeld.
•

•
•
•

Stap 1 is een plenaire bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de karakterstructuren in
het algemeen. We benadrukken daarbij dat er geen goede of slechte structuren zijn. We
hebben ze allemaal. Alleen niet iedereen heeft dezelfde die leidend zijn. De deelnemers delen
bij aanvang hun eerste twee leidende karakterstructuren in de groep. Door een persoon die je
kent in het vizier te hebben bij het bespreken van een karakterstructuur, wordt de kennis
makkelijker opgenomen en onthouden.
Aansluitend is er voor elke deelnemer een coachgesprek van anderhalf uur. In de persoonlijke
coachgesprekken duiken we op individueel niveau de twee leidende karakterstructuren van
de deelnemer in en kijken we waar de structuur positief leidend is en waar negatief leidend
(lijdend 😉). We kijken wat de invloed van de structuren zijn op iemands werk en leven, op
persoonlijk- en werkgeluk, op resultaten en op de samenwerking met anderen. Er wordt
geïnventariseerd wat iemand verkiest anders te doen met de bewustwording die is opgedaan.
Hieraan wordt actief gewerkt in de periode die volgt.
Stap 2 is een plenaire sessie waarin gezamenlijk de eerste ervaringen en momenten van
bewustzijn worden gedeeld. Er wordt nog wat dieper op de karakterstructuren ingegaan.
Aansluitend is er voor elke deelnemer een coachgesprek van 1 uur.
Stap 3 is een persoonlijk coachgesprek van 1 uur.
Stap 4 is een groepsafronding van 2 uur. Gezamenlijk kijken we of er én wat er veranderd is
doordat de deelnemers bewust anders zijn omgegaan met situaties waarin zijn of haar
leidende karakterstructuur dominant was. We bespreken de invloed daarvan op het individu
en op het team.
Voor wie?

Voor mensen die:
•
•
•

bereid zijn naar zichzelf te kijken als veroorzaker van omstandigheden
zichzelf en/of hun team willen ont-wikkelen
een bepaalde mate van psychische draagkracht hebben
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Professionele begeleiding is belangrijk
Inzichten kunnen diepe indruk maken. Het kan confronterende herinneringen oproepen aan het
verleden en/of aan de opvoeding. Het is niet altijd eenvoudig om een specifieke
karakterstructuur te onderscheiden. Eenzelfde soort gedrag kan zich laten zien bij verschillende
structuren maar een andere oorsprong hebben. Die oorsprong is belangrijk. Die laat zien waarom
iemand het betreffende gedrag vertoont. Daardoor kan het beter geplaatst en begrepen worden.
Opbouw Karakterstructuren

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

circa 2 uur
voorbereiding:
schrijven
autobiografie en
invullen vragenlijst.

circa
4 weken later

circa
4 weken later

Dezelfde dag of
1 of 2 dagen later

3 uur plenair

3 uur plenair

1,5 uur p.p.
persoonlijke
coaching

1 uur p.p.
persoonlijke
coaching

2 uur plenair
groepsafronding
1 uur p.p.
persoonlijke
coaching
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Meting en ontwikkeling Management skills:

Management Special
Hoe word jij ervaren als manager? En ben jij een blije manager?
Om te weten te komen wat een goede manager is, kun je op Google heel veel informatie vinden. Wij
denken dat het belangrijk is dat je je ervan bewust bent hoe jouw wijze van leidinggeven wordt ervaren,
wat je uitstraalt naar je medewerkers en de rest van de organisatie en hoe jij je erbij voelt. Wij hebben
daar een mooie tool voor ontwikkeld.
Door het inzetten van onze Management special krijg je eenvoudig, eerlijk en snel inzicht hoe jouw
medewerkers jou ervaren in je functie. Je krijgt helder wat je er zelf van vindt en wat je graag wilt wijzigen.

A team is a reflection of its leadership
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Wat het geeft
Voor de manager
reflectie op wijze van leidinggeven
ruimte voor nieuwe keuzes
meer zelfvertrouwen
betere verbinding met het team
betere samenwerking
betere teamresultaten
meer blijheid
Tijdsinvestering manager
Voorbereiding
0,5 uur
Persoonlijke coaching 2 x 2 uur

Voor de teamleden
optimale samenwerking
meer verbinding
duurzame inzetbaarheid
lager ziekteverzuim
meer resultaten
meer werkplezier

Tijdsinvestering teamleden
Voorbereiding
0,5 uur

Hoe we het doen
1. Circa drie weken voor het eerste coachmoment vullen de teamleden een vragenlijst in over de
onderwerpen uit het managementkwadrant (zie volgende pagina). De antwoorden worden gegeven
op een schaal van 1 tot en met 10.
Voorbeeld met eerste onderwerpen per kwadrantsegment:
In hoeverre kent en respecteert jouw manager jouw waarden?
In hoeverre faciliteert jouw manager training en bijscholing?
In hoeverre is jouw manager duidelijk over normen?
In hoeverre benadert jouw manager jou als individu?
De teamleden vullen in hoe ieder onderwerp op dat moment wordt ervaren en hoe de gewenste
situatie is. De antwoorden worden aan de Ictus trainer/coach gemaild die een groepssamenvatting
maakt. De coach garandeert de teamleden geheimhouding. Er wordt dus geen persoonlijke informatie
van de individuele teamleden doorgegeven.
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2. Eerste coachgesprek met de manager:
Dezelfde vragen die de teamleden hebben ingevuld, worden ingevuld vanuit de beleving van de
manager.
Voorbeeld met eerste onderwerpen per kwadrant:
In hoeverre denk jij dat jouw medewerkers vinden dat jij hun waarden kent en respecteert?
In hoeverre denk jij dat jouw medewerkers vinden dat jij training en bijscholing faciliteert?
In hoeverre denk jij dat jouw medewerkers vinden dat jij duidelijk bent over normen?
In hoeverre denk jij dat jouw medewerkers vinden dat jij hen benadert als individu?
De manager kiest een top 3 uit waarmee hij/zij aan de slag wil gaan. Daarna worden de
groepswensen van het team bekeken. Mogelijk wordt de keuze daardoor beïnvloed. Afhankelijk van
de impact van de gewenste veranderingen worden er 3 tot 5 onderwerpen gekozen waar de focus op
komt te liggen. De coach is klankbord en ondersteunt bij de transformatiewensen.
3. Tweede coachgesprek met de manager:
De manager gaat in de praktijk aan de slag met de onderwerpen die gekozen zijn om te
transformeren. Na circa 8 weken is het tweede coachmoment. Er wordt gekeken in hoeverre de
gewenste veranderingen zijn doorgevoerd en of er nog extra coaching nodig is. In de periode tussen
het eerste en tweede coachmoment is de coach benaderbaar voor telefonische tussentijdse
coaching.

Management Special / 365 feedback kwadrant

1. Kennen & respecteren van

2. Faciliteren in

- waarden
- wensen & persoonlijke doelen
- ideeën
- gevoelens
- kwaliteiten
- capaciteiten

- training en bijscholing
- systeem dat het werk ondersteunt
- recente, actuele en volledige
informatie
- middelen
- serieus werk
- realistische ‘productie’ eisen
- voorbeeldgedrag

3. Duidelijkheid over

4. Waarderen

- normen
- de individuele toegevoegde waarde
- wie wat doet
- grenzen
- toekomst

- benaderen als individu
- verantwoordelijkheid geven
- vertrouwen schenken
- uitdagend werk
- aanspreken
- complimenteren
- vieren wat er te vieren is
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Persoonlijke coachtrajecten
Waarom kies jij voor een persoonlijke coach van Ictus?
•

Je bent op zoek naar richting, wilt meer focus
Dwaal je voor je gevoel door het leven zonder écht een plan te hebben? Onze coaches helpen je dit
te veranderen door je ware doel te achterhalen en je te helpen focus te krijgen en te houden. We
helpen je om je doelen te realiseren. Daar word je blij van.

•

Je zoekt naar een positieve mindset
We kijken naar wat er wél is en geven daar aandacht aan. Je gaat meer positiviteit in je leven toelaten
en daarvan genieten. Je leert complimenten aannemen en ze ook nog eens te geloven.

•

Je wilt niet meer uitstellen
Als je iets anders wilt, moet je iets anders doen. Zo eenvoudig is het. En ook niet. Iets anders doen,
kan veel energie vragen en soms onmogelijk lijken. De stappen te zetten die nodig zijn voor ander
resultaat, voor een andere beleving; daar helpen wij je bij.

•

Je wilt de basis op je werk in orde hebben
Op je werk is een minimum voorwaarde dat je je mail op orde hebt zodat je geen achterstand ervaart
en je je afspraken en je beloftes na kunt komen. Je wilt structuur in je mail en een planning die je
ondersteunt en je overzicht geeft. We geven je een systeem dat je hierbij helpt en dompelen je onder
met leuke tips en trucs van Outlook.

•

Je wilt weten wat je kwaliteiten zijn
En dat niet alleen. Ook wat je valkuilen, uitdagingen en allergieën zijn. En je wilt weten hoe je ze zo
goed mogelijk kunt benutten. Voor jezelf en voor anderen.

•

Je wilt een luisterend oor en advies
Je wilt iemand die naar je luistert. Die je adviseert als je dat vraagt. Die je een spiegel voorhoudt. Die
niet met je meepraat maar objectief is. Er is niets mis met gewoon eens een heleboel aandacht alleen
voor jou.

•

Je wilt een betere balans
In elke week zitten 168 uren. Hoe ga je daar bewuster mee om? We bekijken hoe je je tijd meestal
verdeelt en hoe je het bij voorkeur wilt verdelen. We kijken hoe de balans is tussen tijd voor jezelf, je
gezin en je werk. We maken dat overzichtelijk. Daardoor wordt het helder voor je wat je wilt
veranderen.

•

Je wilt gelukkiger worden
Wij weten hoe je stress kunt verminderen, dingen kunt vereenvoudigen en hoe goed het is even pas
op de plaats te doen. Wij kennen de kracht van reflectie. (Bijna) alles is een keuze en geluk is een
besluit. Het klinkt zo mooi en het is echt waar. Voor je het weet is dit ook jouw overtuiging.
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Je wilt een coach met lef, die je uitdaagt
Een goede coach is getraind om die vragen te stellen die je zelf niet zou bedenken. We zeggen niet
altijd wat je wilt horen maar wel wat je moet horen. Het gaat er niet over dat je ons aardig vindt maar
dat we eerlijk en oprecht aan je bijdragen. Wij worden beoordeeld met goed tot zeer goed; dus geen
vrees 😉

Bij ons maak jij je eigen maatwerk coachtraject. Wij bieden persoonlijke coaching aan in de vorm van een
menu. Dat doen we omdat niemand gelijk is en het fijn is om te kunnen kiezen. Hoeveel coachsessies je
nodig hebt, zal de praktijk uitwijzen. Reken in ieder geval op minimaal drie sessies van twee uur. Op
aanvraag maken we graag een voorstel voor je zodat je kunt zien wat de financiële investering is. Beslissen
doe je daarna.

Gang 1|Jij
Je weet precies waar je aandacht voor wilt? Dan gaan we daarmee aan de slag. Honderd procent
maatwerk voor jou. De praktijk wijst uit hoeveel sessies je nodig gaat hebben.

Gang 2|Je mail en planning op orde
We zorgen samen voor een goede basis in je werk. We geven je een eenvoudig en heel effectief systeem
dat je ook thuis toe kunt passen. Je krijgt overzicht op én doorstroming in je werkvoorraad. In de praktijk
betekent dit dat je een structuur krijgt die ervoor zorgt dat je papierloos kunt werken, mocht je dat nog
niet doen, en dat je mailbox functioneert zoals het bedoeld is: als een brievenbus met alleen ongelezen
mail. Door deze basis heb je overzicht en kun je goede keuzes maken. Het zorgt ervoor dat je met rust in
je hoofd de resultaten levert waar je voor opgesteld staat, je met rust in je hoofd naar huis gaat en je
weer fluitend naar je werk vertrekt.

Gang 3|Bewuster leven
Wat vind jij waardevol in je leven? Wat vind je waardevol in je werk? Waar word jij blij van? Waar ligt
jouw passie? Wat wil jij heel graag wel? Wat wil je absoluut niet? Ben je tevreden met waar je staat in het
hier en nu? Waar wil je staan over een half jaar, een heel jaar of vijf jaar? Ben je daar mee bezig of denk
je daar nooit over na?
Als je dat allemaal niet zo helder hebt, is het lastig sturen en richting geven. We zorgen er samen voor dat
je meer en/of weer de regie neemt over jouw werk en leven.

Gang 4|Persoonlijke balans en jouw invloed
Hoe staat het met de balans in jouw leven? Hoe verkies jij je tijd te verdelen tussen je werk, je
partner/gezin/familie/vrienden en jezelf? Hoe zorg jij ervoor dat jij je wensen verwerkelijkt als het gaat
over jezelf, je gezin en je werk? We gaan écht in de spiegel kijken en kijken welke nieuwe keuzes je wilt
maken. We gaan reflecteren en verder verdiepen zodat je daarna nog meer de regisseur bent van jouw
werk en leven.
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Gang 5|Positieve communicatie
Naast vragen die jij specifiek hebt over dit onderwerp, besteden we aandacht aan:
•
•
•
•
•
•

De invloed van communicatie
Hoe je communicatie positief kunt beïnvloeden
Hoe je vaker nee (nu niet) zegt
Complimenteren en aanmoedigen
Een positieve levenshouding
In hoeverre je de gewoonte hebt om in de verdediging te schieten

De manier waarop je je woorden kiest en uitspreekt, heeft grote invloed op het gevoel van de ontvanger.
Andersom geldt dat net zo. Negatieve communicatie heeft een minder aangenaam effect op hersenen.
Het maakt dat er stresshormonen vrij komen die een negatieve invloed hebben op het functioneren van
je brein en je minder voor rede vatbaar maken. Bij positieve communicatie ontstaat er een gevoel van
veiligheid, vertrouwen en blijheid. Waar kies jij voor?

Gang 6|Jouw gedragsstijl
Je vult een vragenlijst in die je inzicht geeft in wie jij bent als het gaat om je gedrag. De uitkomst maakt
het waarom van je gedrag overzichtelijk en begrijpelijk zichtbaar. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de
vragen: waarom heb ik weerstand tegen veranderingen of waarom zoek ik dat juist op? Waarom neem ik
altijd de leiding of juist liever niet? Of waarom ben ik flexibel of hecht ik aan procedures? Het maken van
deze analyse zal je veel duidelijkheid en begrip geven. Het leren kennen van je favoriete gedragspatroon
zal je, dankzij een betere zelfkennis, helpen effectiever en prettiger met anderen om te gaan.

Gang 7|Rebalancing – intensieve coaching
Dit is een vorm van coaching die dieper gaat. Het is een methode die ervoor zorgt dat onverwerkte
emoties verwerkt worden. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe patronen, gedachten en
overtuigingen die je gelukkiger maken en je weer sneller presteert als je dat wenst. Het is uitermate
geschikt als je voelt dat je tegen een grens aanloopt of daar aan voorbij bent gegaan, als je tekenen van
overspannenheid of burn-out ervaart of gewoon wat extra aandacht wilt. Behalve gesprekken maken we
hier gebruik van zelfonderzoek, lichaamswerk en reflectie. In de praktijk betekent dit dat je coach meestal
een minuut of twintig met je in gesprek is om het onderwerp of de situatie waar jij aandacht voor wilt, te
bespreken. Je gaat daarna verder op een behandeltafel. Je wordt dan letterlijk aangeraakt omdat het de
ingang is naar de diepere laag.
Deze gang wordt alleen uitgevoerd door onze coaches die de driejarige opleiding tot professioneel
Rebalancer hebben afgerond.

Gang 8| Staat jouw vraag hier niet bij? Neem contact op!
www.ictus.nl | info@ictus.nl | 0516-721 200 | 06-2035 3406 | Ecofeen 31 | 9243 KR Bakkeveen | KvK 02073289
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