CONNECTING TYPE®

INHOUD

Kwalificatietraining
Connecting Type® brengt zonder oordeel 16

Wat

persoonlijkheidstypes in kaart en is een inspirerend
startpunt voor levenslange persoonlijke

Praktische toepassingen

ontwikkeling en groei. De basis is de theorie van
Carl Jung, Isabel Myers en Katharine Briggs, Leona
Haas, Otto Kroeger, Mary Mc Guiness, Dario Nardi

Doelgroep

en Pat Wyman.
Connecting Type® is bij uitstek het instrument om

Resultaat

natuurlijke verschillen tussen mensen constructief
in kaart te brengen. Bij het zelfonderzoek zonder
vragenlijst is namelijk geen norm aanwezig. Het één

Programma

is niet beter dan het ander, het is anders. Dit proces
van zelfonderzoek wordt begeleid door een
gekwalificeerde Connecting Type® professional.

Inschrijven

Deze bewezen aanpak faciliteert inzicht tot in de
kern waardoor er ruimte ontstaat voor waardering,
inzicht en groei.

In teams zorgt Connecting Type®
voor het waarderen van de diversiteit
en het verbeteren van de onderlinge
samenwerking en communicatie. Door
het creëren van een
gemeenschappelijke taal voor de
aanwezige verschillen, zijn mensen in
staat om de dialoog aan te gaan en
met elkaar mee te denken. Ook binnen
het onderwijs en als hulpmiddel bij
het opvoeden wordt Connecting
Type® succesvol toegepast. Het biedt
een bruikbaar en impactvol raamwerk

Wat

op het gebied van menselijke
interactie. De toepassingsgebieden

Door het in kaart brengen van uw Connecting

zijn divers: naast het werk kan het

Type® krijgt u op een oordeelvrije manier inzicht

privé ook positief worden ingezet.

in:


uw eigen persoonlijkheid, uw kwaliteiten
en ontwikkelingsgebieden



de persoonlijke stijl van de ander

 effectieve communicatie en samenwerking
tussen de verschillende
persoonlijkheidstypes

Praktische toepassingen
Connecting Type® wordt succesvol toegepast bij:


Loopbaanbegeleiding en coaching



Management Development Programma’s
en Persoonlijke Ontwikkelplannen



Teams rond de thema’s
communicatie, samenwerking en
persoonlijk leiderschap



Strategiebepaling van organisaties



Strategie en verandertrajecten binnen
teams en organisaties

Kwalificatietraining
Connecting Type®
Tijdens deze vijfdaagse training
(3+2 dagen) kwali ficeert u zich
om met Connecting Type® te
werken en leert u hoe u met deze
methodiek individuen en teams
kunt begeleiden.

Doelgroep
Human Resources specialisten en
Loopbaanbegeleiders
Managers en leidinggevenden
Veranderprofessionals


Trainers en organisatieadviseurs
Docenten, schooldirecteuren, schooldecanen en
onderwijsadviseurs
Iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen

Resultaat
Na succesvolle afronding van de training:
Bent u gekwalificeerd gebruiker van Connecting
Type® zodat u de opgedane kennis kunt
toepassen en feedbacksessies kunt geven.
Daarnaast bent u in staat om Connecting Type®
te gebruiken bij 1-op-1 sessies, bij teams en
binnen de toepassingsgebieden: verandering,
communicatie en samenwerking.
U ontvangt een certificaat en u wordt
automatisch lid van het Alumni netwerk.
Er zijn geen jaarlijkse licentiekosten en u volgt
elk jaar een Masterclass om uw kennis en kunde
te verdiepen en up to date te houden.

Investering & materialen
€ 3.200 (ex. BTW). De prijs is inclusief lunch,
koffie thee etc. en:
Persoonlijk intakegesprek
Trainingsmap met alle slides en het materiaal voor
twee oefengesprekken
De uitgave ´Wat een persoonlijkheid´ door
Mary Mc Guinness
De uitgave ´Mijn Team en ik´ door Lieve
Vermeulen en Gudula van Beem
De uitgave ´Do’s en dont’s Type recepten’ door
Sophie Moens
De Nederlandstalige boeken ‘Lifetypes’ en
‘Worktypes’ door Jean Kummorow
Het Nederlandstalige boek ‘Eigen-aardig
Opvoeden’ door Paul Tieger
Typekaartjes van alle 16 types
Starterspakket van 5 complete feedbacksets ‘Wat
een persoonlijkheid en ‘Mijn Team en ik’

Programma Deel I

Programma Deel II

Dag 1:

Dag 4:

Inzicht in persoonlijkheid. De basis van de

Connecting Type® in de praktijk

connectie met de ander is het zonder oordeel

Op dag 4 bespreken we de ervaringen die u hebt

kijken naar jezelf. Dit vraagt van de deelnemers

opgedaan tijdens de oefengesprekken. Daarnaast

een zelf-reflecterende attitude en behoefte tot

kijken we naar de verdere toepassingen van

“een leven-lang leren”. Door deze grondhouding

Connecting Type® in de praktijk zoals

is het mogelijk om zonder oordeel te kijken naar

loopbaancoaching, teambuilding en het begeleiden

de ander en het bewustwordingsproces ethisch

van veranderingsprocessen.

goed te begeleiden. Tijdens deze interactieve dag

Introductie van de verschillende type-lenzen en

krijgt u uitgebreid inzicht in de Connecting Type®
dimensies ( S/N, T/F, E/I, J/P). Door middel van
groepsoefeningen en één op één interviews worden

veel praktische oefeningen rond teambuilding,
verandering en leiderschap.

verschillen in persoonlijkheid helder. Aan het

Dag 5:

einde van de dag krijgt u huiswerk mee ter

Examendag.

voorbereiding op dag 2. Dit neemt ongeveer een

De laatste dag staat in het teken van

uur tijd in beslag.

praktijkcases en twee examens. Tijdens het
theoretische examen met open vragen wordt

Dag 2:

getoetst of u zich de theorie heeft eigen

Achtergrond en feedbackvaardigheden. Op deze dag

gemaakt. Het feedbackexamen toetst uw

wordt ingegaan op de achtergrond van Connecting

praktische vaardigheden. U voert samen met

Type® met als basis de theorie van Jung, Haas en de
laatste wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast
leert u hoe u op een effectieve en ethische manier
terugkoppelt aan de klant, worden concrete tools
aangereikt voor communicatie en samenwerking met
de diverse persoonlijke stijlen als uitgangspunt. Aan
het einde van de dag krijgt u huiswerk mee ter
voorbereiding op dag 3. Dit neemt ongeveer een uur
tijd in beslag.

Dag 3:
Typedynamiek en Teamontwikkeling. Eén van de
meest krachtige aspecten van Connecting Type®
is de typedynamiek en typeontwikkeling. Elk type
heeft een eigen ontwikkeltraject die gelinkt is
aan de levensloop. Op deze dag leert u de
dynamiek van Connecting Type® kennen en deze
zelf toepassen in de praktijk. Daarnaast krijgt u
inzicht in hoe ieder type zich in de loop van de
tijd kan ontwikkelen en wat elk type kan doen om
zijn of haar effectiviteit ter hand te nemen
binnen een samenwerking of teamsetting. Aan
het einde van dag 3 krijgt u huiswerk mee voor
deel II van de training. In de periode tussen deel
I en deel II voert u twee oefengesprekken

een medecursist een feedbackgesprek met een
proefpersoon. Dit gesprek wordt beoordeeld
door een observator.

Abraham Anthonie
Academie
De Abraham Anthonie Academie is het Alumni
netwerk van gecertificeerde professionals die
werken met Connecting Type® en biedt
Masterclasses en netwerkbijeenkomsten aan die
“een leven-lang leren” faciliteren
De Abraham Anthonie Academie is vernoemd
naar Abraham Anthonie van Beem (1919-2002).
Een integer mens die overal en met iedereen echt
contact maakte. Gewaardeerd
gemeentesecretaris in Voorburg, actief in de
gemeenschap en een verbinder pur sang.
Vanwege zijn verzetswerk overleefde hij

Achtergrond
Gudula van Beem (1967) is organisatieadviseur,
coach en trainer en eigenaar van OCHO Training
& Advies. Ze is de Nederlandse specialist en
ontwikkelaar van Connecting Type®, een model
voor coaching, teamontwikkeling en een levenlang leren. Zij adviseert organisaties,
bestuurders en managers over het creëren van

ternauwernood de oorlog en in juli 1945
schreef hij: ‘Willen we de gemeenschap
helpen op te bouwen dan moet in ons leven
bereidheid zijn om de naaste te dienen. Juist
in het dienen van de ander ligt de grootste
uitdaging voor ons leven.’ De Abraham
Anthonie Academie is een eerbetoon aan deze
bijzondere man. Hij was mijn oom en mijn
voorbeeld.

effectieve en op samenwerking gerichte culturen
in bedrijven. Daarnaast begeleidt zij
ontwikkelings- en implementatieprocessen
rondom samenwerking, strategie en leiderschap.
Gudula doet internationaal onderzoek naar
diversiteit en effectiviteit, spreekt op congressen

Alumni netwerk
De Abraham Anthonie
Academie

en richtte samen met een collega een Benelux
Associatie op. Voor meer informatie:

Biedt mensen een vertrouwde en veilige plek om te

www.och8.nl en www.type-association.org

leren over hun kwaliteiten, uitdagingen,
defensiesysteem, roeping en motivatie.
Creëert een levende leergemeenschap met
wederzijds begrip, onderlinge verbinding, plezier en
een gemeenschappelijke visie.
Waardeert interpersoonlijke diversiteit tussen
mensen in alle mogelijke samenstellingen.
Binnen de Academie, op het werk, binnen de
familie, op school en in de maatschappij.
Faciliteert ‘sociale architectuur’: het netwerk
is medeontwerper van de Academie, een ieder
kan bijdragen en wordt daartoe uitgenodigd.

Inschrijven
Data & Tijd (van 10.00 tot 16.30)
Deel I: 23, 24 en 25 september 2019
Deel II: 7 en 8 november 2019

Plaats
ISVW In Leusden. Voor meer informatie:
www.isvw.nl

Uw gegevens
Naam
Functie & Organisatie
Adres
Telefoon
Mobiele nummer
Email
Factuurgegevens
Factuuradres
BTW nummer
Datum en handtekening

Inschrijvingsvoorwaarden

Mail of stuur naar

Het is helaas niet mogelijk om geld terug te

OCHO Training & Advies

betalen bij annuleringen die minder dan 21 dagen

Seerp van Galemawei 25

voor aanvang van de training geschieden. Indien

9022 AC Mantgum

een annulering geschiedt tussen 60 en 21 dagen

06 512 610 94

voor aanvang van de cursus, kunnen wij 50% van

gudula@och8.nl

de kosten retourneren. Als u meer dan 60 dagen
voor aanvang van de training annuleert, kunnen
wij het bedrag volledig aan u retourneren,
exclusief de kosten van al verzonden materiaal.
Lees ook de algemene voorwaarden zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
AC Mantgum

Hartelijk dank voor uw inschrijving!

