
I K  Z O R G  V O O R  D E  A N D E R ,  
M A A R  Z O R G  I K  O O K  V O O R  M I J Z E L F ?

Persoonlijke Groei trainingen voor

professionals in de zorg.

www.naarmaarten.nl

Van korte workshops tot complete

 in company trajecten.

ASSERTIEVER
STERKER

GELUKKIGER



ZET EEN NIEUWE STAP
Geen trucjes, maar doen!

Persoonlijke Groei trainingen 

van Naar Maarten zijn:

 

Praktijkgericht

 

Diepgaand

 

Duidelijk

 

 



HART VOOR DE ZORG
harT of harD?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg en er

zal in de toekomst ook veel gaan veranderen. Maar een

ding zal altijd hetzelfde blijven: het hart van de

zorgverlener. 

Iedere zorgverlener die ik de afgelopen jaren heb mogen

ontmoeten, heeft het hart op de juiste plek: de

zorgvrager op nummer 1 zetten. 

En dat is iets om als organisatie trots op te zijn. 

Maar door al die veranderingen, komen de sfeer, de

samenwerking en de individuele veerkracht van de

zorgverlener onder druk te staan.

De ervaring leert dat veel zorgprofessionals hun werk

gestresst uitvoeren. Uitval, een onprettige werksfeer of

ongelukkige professionals wil niemand. 

Om medewerkers weer sterker, assertiever en gelukkiger

in hun werk te laten staan, geeft Naar Maarten

praktijkgerichte en diepgaande trainingen om ook de

professional op nummer 1 te laten staan. 



GELUKKIGE
MEDEWERKERS?

De oplossing is hier

Naar Maarten geeft trainingen Persoonlijke Groei, die

verder gaan dan een powerpoint presentatie of je tijd

uitzitten onder een systeemplafond. 

 

De trainingen kenmerken zich juist door:

 

Korte en interactieve games

To-the-point feedback

Volop experimenteren met nieuw gedrag

Een duidelijke koppeling naar de praktijk 

 

 

Zo wordt leren ervaren. En verandering weer leuk.

 

 



AAN DE SLAG?
Zo werkt het:

Uitgebreide intake op locatie met de aanvrager

 

Binnen 48 uur wordt het trainingsplan gemaild

 

Online korte enquete naar de medewerkers

 

1 week voor de training de laatste check

 

 De training(en) worden gegeven

 

 Evaluatie en hulp bij implementatie

 

 

  

 



SNEL RESULTAAT?
Geef je medewerkers dan op voor "De Stap"

Naar Maarten werkt graag in company en met veel

plezier geeft hij maatwerk-trainingen. Maar soms heb je

behoefte aan snel resultaat met een diepgaand effect. 

Dan is de persoonlijke groei training 'De Stap' het

overwegen waard.

 

3 dagen de tijd stilzetten

 

Effectief werken aan nieuw gedrag

 

Meer rust, plezier en authenticiteit ervaren

 

Een dynamisch programma inclusief

hotelovernachtingen en ontbijt/lunch/diner.

 

Mail naar info@naarmaarten.nl voor het programma van

deze 3-daagse.

 

 

 



IN COMPANY TRAINING
Stress en werkdruk "Ben jij het de baas?"

Tijdens deze 1-daagse training wordt gekeken naar wat

stress voor jou betekent, wat voor een invloed het heeft

en hoe je effectiever met stress om kunt gaan.

 

Bewustwording van eigen gedrag.

 

Oefenen met nieuwe mogelijkheden.

 

Meer rust, plezier en controle ervaren.

 

 

 

 

 

 

 

  

 



IN COMPANY TRAINING
Assertiviteit "Ik ben er ook nog!"

Tijdens deze 1-daagse training wordt ervaren dat

assertief gedrag net zo gezond is als ademhalen.

 

Begrijpen waarom je JA zegt, terwijl je NEE bedoelt. 

 

Leren om vaker JA te zeggen tegen jezelf.

 

Ervaren waar jouw grenzen liggen en daar respect

voor te hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



IN COMPANY TRAINING
Compassie training "Ik ben altijd vriendelijk voor

de ander, maar ben ik dat ook voor mijzelf?"

Tijdens deze 1-daagse training wordt 'de Redder' en 'de

Jager' in de zorgprofessional ontmaskert en wordt

ervaren wat goede zelfzorg voor positieve effecten kan

hebben.

 

Leren dat de ander zichzelf kan redden en jij

coachend aan de zijlijn mag blijven staan. 

 

Leren dat je mag vertrouwen op jouw eigen kennis

en kunde.

 

Ervaren dat zelfzorg een positieve impact heeft op

de relatie met de klant.

 

 

 

 

 

 



IN COMPANY TRAINING
Omgaan met conflicten "Als jij nu doet wat ik

zeg, dan komt het allemaal goed."

Tijdens deze 1-daagse training wordt gekeken naar de

aanjagers van conflicten, hoe je het werkelijke probleem

tackelt en hoe je weer gezamenlijk verder kunt. 

 

Leren wat jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing is 

in de samenwerking met anderen. 

 

Leren conflicten te zien als mogelijke

aangrijpingspunten voor verbetering van de

samenwerking.

 

Ervaren dat elk conflict in essentie een 'verlangen

naar verbinding' is en dat juist dat gegeven veel

richting en sturing geeft.

 

 

 

 

 



IN COMPANY TRAINING
Creatief handelen "weet je wat...we doen het

gewoon even helemaal anders."

Tijdens deze 1-daagse training gaan de deelnemers aan

de slag middels creatieve methodieken, met als doel om

hun eigen horizon te verbreden en in te zien 'wat er nog

meer mogelijk is?"

 

Leren dat creatief denken en handelen iedereen kan

leren. 

 

Leren dat je ongemakkelijk voelen juist zorgt voor

ander resultaat en interessante inzichten.

 

Ervaren dat 'het anders' doen leuker is dan je denkt.

 

 

 

 

 

 

 



"Ik vond het een enorme stap om te zetten. Maar ik kan

niet anders zeggen: "Wat ben ik blij dat ik dit gedaan

heb." - Maaike

 

"Ik heb in mijn leven heel wat trainingen gevolgd.

Meestal leerde ik niet zoveel of was het oude koek. Maar

vanaf de eerste minuut viel het mij op hoe Maarten

werkelijk contact maakte met mij. Ik had continu het

gevoel dat hij het beste met mij voor had, mijn

kwaliteiten liet inzien en ik voelde me veilig in de groep."

- Suzanne

 

"Ik dacht: 'Daar fiets ik wel even doorheen.' Maar

Maarten doorzag al heel snel de truukjes die ik had

aangeleerd. Heel confronterend, maar uiteindelijk ben ik

zo bevrijd van al die ballast die ik niet meer hoef mee te

slepen." - Bram

 

"Wat ik vooral zo fijn vond, is dat Maarten zelf ook zo

open is. Hij vertelt ook over wat hij heeft meegemaakt.

Dat maakt hem een krachtig mens, waardoor ik tijdens

de training ook veel meer durfde uit te proberen. -

Monique. 

 

"Ik vond het top! Ik ervaar vooruitgang in durf en het

kennen van mijn kwaliteiten. Daarnaast ook genieten van

wat ik kan en doe. Het geeft mij zo'n stuk vrijheid.

Maarten geeft iedereen de ruimte om op zijn of haar

manier te groeien/leren. - Anne

 

 

 

 



ZIN OM HET ANDERS TE
GAAN DOEN?

"We can not solve our problems with the same

thinking we used when we created them." 

 Albert Einstein

 

 

Naar Maarten - trainingen in persoonlijke groei

 

Compagnie 20

8333 DK STEENWIJK

06-40 30 80 82

info@naarmaarten.nl

www.naarmaarten.nl 

 

 

 

  


