INFORMATIEBLAD
Informatieblad KATA Experience

Resultaat en
Mindset gaan
hand in hand!
Ben je geënthousiasmeerd door ons KATA Seminar? Zoek jij een manier om met je mensen anders
samen te werken aan het behalen van resultaat? Wil jij met je collega leidinggevenden ervaren wat
KATA voor jullie en jullie organisatie kan betekenen?
We kunnen je van alles over de meerwaarde van KATA vertellen, en we laten het je liever beleven tijdens
de Quality Contact KATA Experience.

Voor wie
•
•
•
•

Team van leidinggevenden, bijvoorbeeld MT
Een groep leidinggevenden uit dezelfde organisatie
Een leidinggevende en zijn team met medewerkers
Een projectteam dat samen een resultaat wil behalen
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Programma
Het programma van de KATA Experience bestaat uit een gezamenlijke start en afsluiting en 3
samenhangende workshops. De workshops laten je afwisselend voelen, denken en doen, zodat je de
veelzijdigheid van de Quality Contact KATA ervaart.
Workshop 1: wat is jouw kernmotivatie (Hart)
Een uitdaging realiseren doe je pas als deze verbonden is met waar jij iedere dag voor uit je bed
komt. Wat is dat dan? Dat waar je voor staat, dat wat jou van binnenuit motiveert. Er zijn allemaal
verschillende woorden voor: je drijfveren, je ‘why’, je missie. Wij van Quality Contact noemen het je
Kernmotivatie. In deze workshop voel je wat er gebeurt als je voelt wat jou motiveert, hoe jij kan werken
met je hart.
Workshop 2: Een ander kijk op jouw rol als leidinggevende en op teams (Hoofd)
In deze workshop spreken we vooral je ‘hoofd’ aan, om door een andere lens naar jouw rol en team te
kijken. Vragen die aan bod komen zijn: welke rol vervul jij, die van manager of coach of beide? Wat is
de effectiviteit van jouw team, in relatie tot ‘high performing teams’? Waar geef jij aandacht aan en waar
nog niet? Zo leer je welke ruimte er is voor verdere groei en welke uitdaging je voor jezelf en je team
kunt formuleren.
Workshop 3: Kata Experience Puzzel (Handen)
In deze workshop gaan we praktijkgericht aan de slag. Je maakt zichtbaar waar je nu staat en wat je
te doen hebt om een volgende stap te maken. Je begint met kleine dagelijkse stappen en bouwt ze uit
naar grotere. Zo creëer je routines.

Praktische informatie
Wil je een KATA Experience organiseren? Bel met 085 060 5755 of stuur ons een bericht op
info@quality-contact.nl.
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