LSTA Coachingpool Sturen op zelfsturing
Prijs met coach
(+ getrainde interne coördinator)

Prijs 2 met coaches

Inspiratiebijeenkomst
2 à 3 uur

€ 250

€ 500

Workshop 2 à 3 uur

€ 250

€ 500

Volledige training voor
vrijwilligers 3 dagen of
in dagdelen
Bovenstaande tarieven zijn BTW-vrij en exclusief reiskosten.

€3.600

Hoe breng je Sturen Op Zelfsturing over op de vrijwilligers?
Effectief praten is een vak en dat vraagt om oefening. Om de inzichten uit de training Sturen op Zelfsturing te helpen verspreiden onder uw vrijwilligers kunt u een beroep doen op de coachingpool van het
LSTA. De coaches kunnen inspiratiebijeenkomsten, workshops of trainingen verzorgen naar wens over
een of meerdere onderwerpen vanuit het gedachtegoed Sturen Op Zelfsturing.

Maatwerk is in overleg mogelijk. Interesse? Stuur ons een mail!
En wij nemen graag contact met u op om vrijblijvend met u mee te denken.

Voor meer informatie over het aanbod: zie de achterzijde.
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Keuze voor coach en u zelf of twee coaches?

De inspiratiebijeenkomst

Het doel van dit aanbod is u te ondersteunen
bij het overbrengen van het gedachtengoed
Sturen op Zelfsturing aan uw vrijwilligers middels inspiratiebijeenkomsten of workshops. U
heeft zelf de 4-daagse basistraining Sturen op
Zelfsturing via het LSTA gevolgd. De coach kan
samen met u een bijeenkomst voor uw vrijwilligers voorbereiden en uitvoeren. Indien u
al over enige ervaring beschikt met het geven
van workshops en trainingen aan groepen,
raden wij u deze optie aan. De andere mogelijkheid is om de bijeenkomsten voor uw vrijwilligers inhoudelijk geheel over te dragen aan
twee van onze coaches.

Wilt u binnen uw organisatie het belang van
gedragsbeïnvloeding stimuleren? Anderen
meer laten horen over de rol van schaarste,
de drie psychologische basisbehoeften en wat
effectieve manieren van communiceren zijn?
Dan is een inspiratiebijeenkomst misschien
een idee! Getrainde coach(es) kunnen op locatie vrijwilligers en coördinatoren inspireren
om met Sturen op Zelfsturing aan de slag te
gaan.

De workshop

Volledige training

Tijdens de workshop gaan vrijwilligers en
coördinatoren met elkaar oefenen, het liefst
met casussen uit de eigen praktijk. Tijdens
een (vervolg) workshop wordt geoefend met
motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Daarbij wordt er een koppeling
gemaakt tussen de theorie en de praktijk.

In drie dagen maken uw vrijwilligers en coördinatoren het gehele gedachtegoed van de
methodiek Sturen op Zelfsturing eigen. Naast
de meest recente inzichten uit de sociale psychologie, gedragseconomie en hersenwetenschap is er veel tijd om samen te oefenen en
experimenteren doormiddel van casussen uit
de praktijk.
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