
Vitaal door Menselijk Kapitaal is een bureau 
wat zich richt op het ontwikkelen van 
mensen en organisaties.  
Bij ons staat de mens centraal. Wij geven 
graag deze training. Mensen komen beter in 
hun kracht, ontdekken hun potentieel, 
worden sterker én gaan het leven leiden dat 
zij willen. Dat werkt door: privé én in hun 
werkomgeving.  

De training wordt gegeven door twee zeer 
ervaren trainers. 
De groep bedraagt niet meer dan twaalf 
deelnemers zodat er voldoende tijd en 
aandacht is voor iedere deelnemer.
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Als je meer uit jezelf wilt halen en toe bent 
aan een volgende stap in je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling dan is deze training 
iets voor jou. 
Na deze training herken je je talenten, kun je 
ze bewuster inzetten en ga je met minder 
moeite en meer plezier leven en werken. Je 
ontdekt jouw persoonlijke kracht en leert deze 
in te zetten waardoor jouw waarde wordt 
vergroot. Voor jezelf, je omgeving en jouw 
organisatie. 

De training helpt je om de stap te zetten, om 
patronen te doorbreken die dit tegenhouden, 
en om meer balans te vinden.  
Hierdoor neem jij de regie en wordt je niet 
geleefd door de omstandigheden. 

VOOR WIE?  

Herken je dat? Dat je je afvraagt of je met de 
goede dingen bezig bent? Je merkt dat de ‘waan 
van de dag’ maakt dat je maar doorgaat? Of dat 
je iets wilt en er niet toe komt om de stap te 
zetten? Dan is het tijd om daar eens goed bij stil 
te staan en de volgende vragen te beantwoorden: 
Wat drijft me? Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik 
doe? Wat wordt mijn volgende stap? Vind ik mijn 
werk leuk, wat is mijn kracht? Waar krijg ik 
energie van? En waarvan niet? 

Je voelt dat je hier tijd aan wilt besteden, maar 
komt er in het dagelijks leven niet aan toe. In 
deze vier-daagse training maak je een flinke stap. 

VITAAL WERKEN 
 NEEM DE REGIE  
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DOOR WIE?  
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Intake 

Voordat je aan de training deel gaat nemen krijg je 

een persoonlijk intakegesprek om kennis te maken en 

jouw leerdoelen te bespreken. 

Me+U test en persoonlijk profiel 

Om jezelf nog beter te leren kennen vul je voor de 

start van de training je ME+U profiel  on-line in.  

Dag 1  

Op de eerste dag gaan we in op jouw persoonlijke 

waarden, drijfveren en persoonlijke kracht. Wie ben 

je, wat is jouw verhaal? Wat is je leerdoel? 

Online workshop   

De online workshop gaat over groei en verandering. 

Hoe kan je groeien? Wat zit in de weg? Wat zijn je 

hulpbronnen? Wat is je ambitie? 

Tussendoor feedback vragen en een coach gesprek 

Tussendoor vraag je feedback en verrijk je jouw beeld 

over jezelf met behulp van ME+U. Tijdens het coach 

gesprek verken je je mogelijkheden  

Dag 3 

Op basis van je inzichten en feedback leer je jezelf 

nog beter kennen. We verkennen wat dit voor jou 

betekent en voor de samenwerking met anderen. Ook 

geven we je handvatten om patronen te doorbreken.  

Dag 4 

Wat is je intentie? Hoe kom je tot actie? Wat heb je 

nog nodig? Je leert om je krachten en feedback te 

benutten om door te zetten. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA EN LOKATIE:  

De training bestaat uit een intake, een eendaagse, een 
online workshop, coach gesprekken en een tweedaagse:  

Eerste dag: 15 oktober 2020 

Tweedaagse: in overleg met de groep te bepalen. 

Locatie:De eerste dag wordt gegeven bij Strandpaviljoen 
Plazand in Zandvoort, de twee daagse bij de Beukenhof in 
Biezenmortel of een vergelijkbare accommodatie. 

De training kan worden aangevuld met persoonlijke 
coaching.  

De training gaat door vanaf 8 deelnemers.  
PRIJS: 

€ 1.899,- excl. btw 

Conferentieoord € 400,- excl. btw. 

OVER ME+U 

Me+U is een krachtige tool waarmee je zicht krijgt op wat 

jou drijft, en waarmee je feedback aan anderen kunt 

vragen over het gedrag wat zij bij jou zien. Over jouw 

sterktes en je potentieel. Het invullen van de tool kost 

ongeveer 20 minuten en tijdens de training leer je om de 

uitkomsten te benutten. Voor meer informatie: https://

meplusu.nl
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Astrid Mimmel 06-22468822                Mary Bouma 06-28195866

QUOTES DEELNEMERS:

“Heb de moed 
gevonden om aan de 
slag te gaan”

“Op een warme 
manier de diepte 
ingaan”

“Lol, enthousiasme, 
krijg er energie van”

“Ik voel me gezien”

“Jullie oordelen niet en 
brengen het 
waardevrij”

“Jullie creëren 
veiligheid waardoor ik 
open kan zijn”

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: 

Ga naar www.vitaaldoormenselijkkapitaal.nl 
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