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COMPLEET TEAMTRAININGSPROGRAMMA

PRETTIG KENNIS TE MAKEN
Mijn naam is Karlijn L'Ortye. Teams laten groeien
door elkaar beter te leren kennen is wat ik doe. Ik
heb een hoog tempo maar raak mensen echt.
Graag neem ik ook jou en jouw team mee op reis,
wel eens in de Wereld van Verschil geweest?

1.) PERSONAL MAPPING
Bekijk het introductiefilmpje hiernaast om meer
over de methode te weten te komen. Om je eigen
gedragsvoorkeur in kaart te brengen mag je online
een test doen. De 24 stellingen zet je op je eigen
volgorde. Daar komt een type uit. Dit is een mooie
opwarmer voor een dag teamtraining.

2.) ZET JEZELF OP DE KAART
De ochtend: iedereen heeft de test gedaan. Het is
een beetje spannend... Herken ik mijzelf? Wat is
jouw stijl? Hoe kom ik over? Je ontvangst jouw
PersonalMap en samen gaan we dieper in op
persoonlijke gedrag- en communicatie stijlen.
De

IK staat centraal!

3.) HERKEN DE ANDER MET JOUW
ROUTEBESCHRIJVING
De middag gaat over

JIJ, hoe herken je de ander

en hoe help je elkaar te laten doen waar je goed
in bent. Verbinden, aanvullen en niet invullen,
feedback en aan de slag! Je krijg ook jouw
persoonlijke Routebeschrijving (profiel).

4.) PRAKTIJKOEFENINGEN
Het is een enorm interactief programma! We
kunnen elementen buiten doen en gaan na elk
onderdeel in groepjes uit elkaar om
praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken.

POWERED BY

Investering
Het programma waarbij wij één dag met elkaar aan het werk gaan is ideaal voor
teams die elkaar beter willen leren kennen of effectiever samen willen werken.

De investering bestaat uit twee onderdelen: Mijn honorarium voor een intakegesprek,
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de training. Vanaf 25 deelnemers neem ik
een co-trainer mee. En het tweede deel is de online test en de PersonalMap +
Routebeschrijving, dit is een bedrag per persoon.

Jouw Guide: Karlijn L'Ortye
06 15 611 991 | hello@karlijnlortye.com

