Naam Workshop

Zakelijk systemisch werken met stenen
Ontdek de kracht van systemisch werken met stenen

Naam

Annechien Broekmeijer

Bedrijfsnaam

Essentieel Ondernemen

Omschrijving workshop

Misschien ben je al bekend met (familie)opstellingen,
waarbij met een groep mensen systemen opgesteld
kunnen worden. Deze opstellingen kunnen je helpen
om een (zakelijke) situatie objectief helder te krijgen,
antwoorden te krijgen waarom bepaalde dingen
gebeuren en zelfs ook een beweging naar de oplossing
van het probleem te maken.
Het is mooi om dit met een groep mensen te doen.
Maar het is ook mogelijk om systemisch te werken en
helderheid of antwoorden te krijgen zonder dat je een
groep mensen nodig hebt. Je kunt het helemaal alleen
doen, of met/voor iemand anders. Ideaal als je voor
jezelf een situatie wilt onderzoeken, voor je bedrijf,
afdelingen, of eigen rollen.
In deze workshop krijg je een introductie in hoe je
systemisch kunt werken met stenen. Geen vaagheid,
maar iedereen kan concreet en effectief aan de slag.
We werken die dag met kiezels, groot en klein, maar
het is ook mogelijk met andere voorwerpen. Hierover
zal ik ook veel voorbeelden geven.

Korte omschrijving bedrijf

Essentieel Ondernemen is werken en ondernemen
vanuit je unieke en intrinsieke motivatie, je eigenheid
en bezieling. Het is geen manier of kunstje. Het is een
weg, waarbij je vanuit je essentie groeit en de
beweging van het leven in je werk soepel gaat volgen.

Ieders essentie is sprekend, passievol en eigen. Vind
onder mijn begeleiding de ideale combinatie van jouw
passie en talenten en zet deze in voor een succesvolle
organisatie. Onderneem vanuit die essentie en er
ontwaakt een nieuwe wereld vol mogelijkheden!
Gelukkig werken, daar gaat het om, gelukkig zijn.
Wanneer je dat bereikt (h)erken je je ambitie, wat die
ook is. Je passie en je ambitie passen feilloos bij je, dat
is bezieling. Dan bereiken we wat mijn missie is: intens
gelukkig leven, maatschappelijke inbreng, in de
diversiteit van de wereld!
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