goed gesprek
STRATEGISCH SPARREN

vrijuit praten met een goede luisteraar en
snelle denker met humorvolle confrontaties

Ben jij

Wil jij

Verantwoordelijk voor een onderneming,
afdeling, organisatie in beweging in een
dynamisch krachtenveld.

Alle aandacht voor jou alleen.
Snel denken.
(On)genuanceerde verkenningen.
Vertrouwelijkheid.

Ik wil een sparringpartner waarmee ik vrijuit kan praten over de ins en outs van mijzelf en mijn
organisatie en van wie ik open en confronterend een spiegel voorgehouden krijg.

Je staat voor wat je doet. Je bent beweeglijk, hebt vergaande ideeën, wellicht een tikje ongeduldig.
Daarmee loop je voor de troepen uit.
Je omgeving is een dynamisch veld met veel stakeholders en diversiteit aan belangen. Er zijn
meedenkers, meelopers en tegenwerkers. En dan is er ook nog een intensief rijkgeschakeerd
privédomein.
Een goed gesprek geeft de ruimte om vertrouwelijk te reflecteren met de mogelijkheid te kunnen
dwalen, verdwalen, extreme horizonnen te verkennen, onhandige uitspraken te doen, het
persoonlijke en het zakelijke te mengen. Hardop denken met het laten ontsnappen van zowel
ongemakkelijke, ondoordachte uitlatingen als strategisch vernieuwende en persoonlijke
vergezichten.
In het goede gesprek is er het ontmoeten van relativering, humor, snel denken, analyse, andere kant
omhooghouden, aandacht, erkenning en al dat wat op dat moment nodig is.
Met de wetenschap dat privacy en vertrouwelijkheid gewaarborgd is.
contact en investering
Welkom via info@ruimtevoorhelden.nl.
€ 150,00 excl. 21% BTW per uur op locatie bij Ruimte voor Helden.

Ruimte voor Helden (1999)
is een community voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van het potentieel van mensen en
samenwerkingsverbanden. Als community ontwikkelen en bouwen we Levendige Samenwerkingsverbanden.
Yvonne Versteeg is arbeids- en organisatiepsycholoog, systemisch opsteller en bio-energetisch analytisch
therapeut. Zij heeft jarenlang als (interim) directeur gewerkt in de dienstverlenende sector. Zij heeft zich verder
ontwikkeld als coach, trainer, opsteller en begeleider van bijeenkomsten en veranderingstrajecten. Mensen
omschrijven Yvonne als sprankelend en direct, Zij (over)ziet wat passend is en brengt dit in contact en met
humor in.

info@ruimtevoorhelden.nl

06 24 548 748

www.ruimtevoorhelden.nl

