VIER ONLINE MASTERCLASSES

slimmer samenwerken
Herken elkaars drijfveren
Aandacht voor elkaar
Permissies & drama’s op het werk
Magic in the meeting room

wie optimistisch blijft,
die ziet meer mogelijkheden
Natuurlijk is corona voor iedereen een
uitdaging. Wat we allemaal met elkaar
gemeen hebben is het gebrek aan
stimulans en aan aandacht. Volgens vele
psychologen zijn dat meteen twee van de
drie psychologische basisbehoeften van de
mens. Die top drie is officieel: structuur,
stimulans en erkenning.
Om het werken voor onze medewerkers
aangenamer te maken zoeken we naar
heldere structuren, stimulansen en het
geven van aandacht. Natuurlijk schieten we
daarin een beetje tekort.
Daarom hebben we bij MaximuM een
digitale corona-oplossing bedacht die we
graag met je delen.
De afgelopen maanden hebben we voor
veel organisaties online master classes
verzorgd naar aanleiding van ons boek
Vergroot je charisma & krijg meer aandacht
voor je verhaal. Bij de VIA (voorheen VEA)
was deze masterclass zelfs drie keer
uitverkocht. En met veel plezier gaven we
aangepaste versies ook aan de top van bankiers en bijvoorbeeld aan politici.
Omdat we aan de respons merken dat de deelnemers vrijwel unaniem enthousiast waren
zochten we naar meer onderwerpen. Ook het werken met de drijfveren (enneagram) bleek
het goed te doen op de digitale snelweg. Meer bedrijven dan we dachten pakten deze kans
van aandachtgeven goed op met zeer opmerkelijk positieve resultaten qua arbeidssatisfactie
en de makkelijke toepassing op het werk.
Mensen inspireren zit in ons bloed. Graag gaan we daar mee door. Juist nu. Wellicht is het
voor jouw organisatie interessant om te kijken naar onze online masterclasses”. Het zijn er
inmiddels vier met als werktitel “Slimmer samenwerken:
• Herken elkaars drijfveren
• Aandacht voor elkaar
• Magic in the meeting room
• Permissies & drama’s op het werk
Graag lichten we een en ander toe. Digitaal of live.

ONLINE MASTERCLASS “SLIMMER SAMENWERKEN”

HERKEN ELKAARS DRIJFVEREN
We gaan niet allemaal op dezelfe manier aan de slag. Mensen zeggen
bovendien niet letterlijk wat ze bedoelen of wat ze echt nodig hebben.
Dat is verwarrend en wat bedoelen ze dan eigenlijk wel? Wat hebben
ze wel nodig?
Kennis van de negen drijfveren geeft daarop een helder antwoord. De
meeste mensen werken maar vanuit drie van de negen drijfveren
(Enneagram). Het gedrag van anderen is moeilijker te begrijpen naarmate
hun drijfveren meer afwijken van de jouwe. Hun gedrag is - gezien jouw
drijfveren en behoeftes – vaak onbegrijpelijk. Meer inzicht in de negen grootste drijfveren maakt
het leven en werken met elkaar een stuk makkelijker.
Je leert jezelf in één masterclass beter kennen en effectiever om te gaan met mensen die andere
drijfveren hebben. Slimmer samenwerken kan echt.
DE OPZET

Vlak voor de masterclass ontvang je een
drijfverentest per email. Je vult de test in en
houdt de resultaten bij de hand als de
masterclass begint.
Tijdens de masterclass leer je via het
Enneagram wat de negen belangrijkste
drijfveren van mensen
zijn. Je ziet meteen
aan
jouw
eigen
Online
resultaten wat jij
Masterclass
belangrijk vindt in
samenwerken
met
anderen. Wat maakt je gelukkig, wat doe je
onder stress en hoe kun je completer en
professioneler worden.
SAMEN AAN DE SLAG

Trainer/coach Maximiliaan Winkelhuis en een
co-trainer gaan flink de dialoog met je aan. Er
is veel interactie. Er zijn chats en veel polls om
het goed interactief te houden.
Je ontdekt dat we allemaal volgens vast
gebaande patronen werken. Vaste manieren

in denken, voelen en doen. Als je dat door

hebt dan is het veel makkelijker om samen
te werken met mensen die andere drijfveren
hebben dan jij.
Ook ontdekt je wat je onder stress doet. En
hoe je uit die stress kan komen. Allemaal
heel praktische informatie.
VOOR ERVAREN PROFESSIONALS

Deelnemers zijn professionals op het gebied
van communicatie. Ze willen nog beter
samenwerken. Juist nu er zoveel online
gewerkt wordt is dat geen overbodige luxe.
HANDIG KAARTSPEL

De informatie van deze masterclass is terug
te vinden in praktische hand-outs die je
helpen om de kennis van het Enneagram
makkelijk te vinden en toe te passen. Ook
krijg je een gebruiksaanwijzing hoe je de
drijfveren van anderen kunt uitrekenen.
Er is bovendien een praktisch drijfveren-inkaartspel om regelmatig mee aan de slag te
gaan.

ONLINE MASTERCLASS “SLIMMER SAMENWERKEN”

AANDACHT VOOR ELKAAR
Met de juiste aandacht presteren we allemaal beter. Dat weet je vast nog wel uit je studietijd. In
deze masterclass kijken we hoe jij met aandacht omgaat. Is die aandacht wel effectief. Soms moet
je juist geen aandacht geven. Bijvoorbeeld als
iemand daarop uit is. Er zijn namelijk heel
verraderlijke strategieën voor om een portie
aandacht voor elkaar te krijgen. Je voelt je dan
gemanipuleerd. Ook zijn er situaties waarin je
zèlf aandacht geven vermijdt. Omdat je er geen
zin in hebt; omdat je vindt dat de ander dat niet verdient of gewoon omdat je denkt dat de tijd
daarvoor ontbreekt. Dat is een gemiste kans om slimmer samen te werken.
Gezond aandacht geven: hoe doe je dat dan goed? Er zijn veel mythes rondom het geven van
aandacht. In deze masterclass ontdek je welke mythes jij gelooft. En wat het effect daarvan is.
Bovendien gaan de we aan de slag met een bekend Transactionele Analyse-model: het oké-koraal.
Slimmer samenwerken kan echt.
AANDACHT

Tijdens de masterclass ontdek je snel de
regels van gezond aandacht geven. Als je
eerder de juiste aandacht geeft dan lopen
projecten veel soepeler en efficiënter. Je
houd er tijd door over. En je krijgt zelf van
anderen ook meer aandacht…. Probeer de
tips van de masterclass maar eens uit. Er gaat
vast een nieuwe wereld voor je open.
KIJKEN NAAR DE ANDER

Onprettige werksituaties ontstaan op vele
manieren. Eén ervan ontstaat door hoe we
naar de ander kijken. In een ideale wereld zien
we elkaar als gelijken maar de werkelijkheid is
dat we dat niet altijd kunnen of willen. In het
bijzijn van anderen voelen we ons soms
superieur, dan inferieur en in enkele situaties
lijkt de samenwerking met de ander zelfs
hopeloos.
Ons oordeel over de samenwerking hangt
sterk van ons zelf af (en veel minder van de
ander). Dat biedt hoop.

In deze masterclass leer je de vier posities
herkennen:
gelijkwaardig,
superieur,
inferieur en hopeloos. En je ontdekt hoe je
zelf stappen zet om vaker gelijkwaardig
samen te werken.
SAMEN AAN DE SLAG

Maximiliaan Winkelhuis en zijn co-trainer
gaan de dialoog met je
aan. Er zijn chats en
polls
om
het
Online
interactief te houden.
Masterclass
Je ontdekt dat we
allemaal volgens vast
gebaande patronen werken. Vaste manieren
in denken, voelen en doen. En je ontdekt
wat je onder stress doet. En hoe je uit die
stress komt. Heel praktische informatie.
NAZORG

Na afloop van de workshop krijg je het een
hand-out met de samenvatting van de
masterclass toegestuurd.

ONLINE MASTERCLASS “SLIMMER SAMENWERKEN”

MAGIC IN THE MEETING ROOM
Klanten overtuigen we niet alleen met de beste inhoud (onze voorstellen).
Steeds vaker blijkt dat de overtuigingskracht juist zit in hoe we met die
opdrachtgevers om gaan. Maya Angolou zei ooit heel treffend; “Mensen
onthouden niet wat je hebt gezegd, ze onthouden hoe je ze hebt late voelen.”
Toch werken we vooral aan de inhoud van onze voorstellen en te weinig aan de
vorm waarin we ons ideeëngoed presenteren. Zelfs de meest ervaren
professionals slaan soms de plank mis door teveel op de inhoud te letten. Dat
kan anders.
Tijdens deze master class raak je snel thuis in de wereld van charisma en autoriteit. Wat is het
verschil tussen beide? Wanneer zet je in op de inhoud (autoriteit = kennis, kunde ,vaardigheid,
inhoud) en wanneer helpt een flinke dosis charisma om beter gehoord te worden.
Hoe hoog scoor je op de charismabarometer? Je leert jezelf in twee uur beter kennen. Je toetst
jezelf. Je ontdekt daarbij waar jouw “quick wins” liggen om jezelf om jouw presentaties
overtuigender en met meer charisma neer te zetten.
CHARISMA – DE X-FACTOR

Charisma? Zonder precies te weten wat het is,
willen we er graag allemaal wat van hebben.
Het lijkt er op dat charismatische leiders meer
voor elkaar krijgen dan anderen. Ze stralen
veel plezier uit in wat ze doen, wat hun
aantrekkingskracht alleen verder vergroot.
Andere leiders ontlenen hun gezag aan hun
autoriteit. Ze richten zich graag op de inhoud.
En wat gebeurt er als beide stijlen elkaar
aanvullen?
Charisma, de X-factor is er niet alleen voor
natuurtalenten. Het ontwikkelen van
charisma gaat soms vanzelf. Soms is een
duwtje in de juiste richting al voldoende om
veel meer te bereiken. Onderhoud plegen aan
je leiderschapskwaliteiten is zeker een goede
investering in jezelf en jouw bedrijf. En ja,
charismatische kwaliteiten kunnen goed
ontwikkeld worden. Maximiliaan Winkelhuis
schreef er een handig management boek over
met Petra Stienen: “Vergroot je charisma & zo
wordt je verhaal gehoord”.

Voor sommigen is de masterclass gezond
onderhoud om bewuster goede kwaliteiten
in te zetten. Voor andere is het urgenter:
hun stem wordt te vaak niet (goed) gehoord
tijdens presentaties en in vergaderingen.
DE OPZET

Maximiliaan Winkelhuis
Online
en zijn co-trainer gaan
Masterclass
speels de dialoog aan met
de
deelnemers.
Zo
ontdek je waar weerstanden liggen rondom
charisma. Je scoort jezelf op de
ingrediënten die je veel communicatiekracht
geven: authenticiteit, missie & visie, wijgevoel, taal & stem en lichaamstaal.
Daarna komt de verkenning van de innerlijke
stemmen die je charisma versterken. Welke
stemmen zijn dat en hoe kan je die
activeren? De spelende stem, de rebelse
stem, de lichamelijke stem, de sensuele
stem en de invoelende stem: waar zit jouw
potentiele groei?

ONLINE MASTERCLASS “SLIMMER SAMENWERKEN”

PERMISSIES & DRAMA’S OP HET WERK
Er zijn grote en vooral veel kleinere conflicten met collegae en opdrachtgevers waardoor je
onnodig energie verliest. Het lijkt wel of het niet anders kan. Tijdens zo’n conflict voelt de een
zich als eerste een beetje slachtoffer, de ander probeert
meteen de boel te redden en er zijn er die graag als eerste de
aanklager spelen. Deze drie rollen wisselen elkaar snel af. Bij
jezelf en bij de ander. En binnen één minuut kan je ze alle drie
ervaren: redder, aanklager en slachtoffer. En de uitkomst van
het drama is voorspelbaar. Het lost zaken wel op, maar het
gevoel is bij beide partijen niet goed. Je weet dat best, maar je
gaat toch gewoon door jouw rollen in het drama te spelen.
Omdat je dat altijd zo deed. Psychologen noemen deze
methode werken vanuit de dramadriehoek. In deze masterclass leer je snel te herkennen wanneer
er sprake is van onnodig drama. Ook leer je hoe je uit de rollen van aanklager-redder-slachtoffer
stapt. Slimmer samenwerken kan echt.
PERMISSIES

Een grote bron van conflicten vinden we in de
permissies die we onszelf en anderen geven.
Zijn die permissies wel gezond en hoe
verhouden die zich tot de potenties van
anderen en van jezelf? We starten daarom
eerste met werken vanuit de drie P’s:
potentie, permissie en protectie. Ze verklaren
als snel veel onnodige conflicten.

niets op. Het is een aangeleerde manier die
in je kinderjaren wellicht effectief was. Het is
een manier waarop je veel aandacht krijgt
maar helaas niet van de juiste soort.
Ga in deze masterclass met jezelf aan de
slag: hoe kan jij onnodige conflicten op de
werkvloer voorkomen?
SAMEN AAN DE SLAG

Tijdens de masterclass leer je de regels van
drama’s te herkennen en de uitkomst te
voorspellen. Je krijgt inzicht in een andere
manier van werken. Je ontdekt het verschil
tussen iemand redden en iemand helpen. En
je weet wat het verschil is tussen geraakt zijn
en je slachtoffer voelen. En hoe je aanklagen
kunt omzetten in gezonde grenzen stellen.

Maximiliaan Winkelhuis en zijn co-trainer
gaan de dialoog met je aan. Er zijn chats en
polls om het interactief te houden. Je
ontdekt dat we allemaal volgens vast
gebaande patronen werken. Vaste manier in
denken, voelen en doen. Ook ontdek je wat
je onder stress doet:
inzetten op drama’s
Online
is er een van. Dat kan
Masterclass
echt anders.

KIJKEN NAAR DE ANDER

NAZORG

Onprettige werksituaties ontstaan op vele
manieren. Velen wijzen de ander als schuldige
aan. Dat is wel zo gemakkelijk maar het lost

Na afloop van de workshop krijg je handouts met de samenvatting van de
masterclass toegestuurd.

DRAMA’S

