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Gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingsgerichte begeleiding 

Informatie training kernkwaliteiten en het kernkwadrant © 

 

Herken je deze situaties? 

• je voelt je verantwoordelijk, maar anderen laten het afweten 

• je bent ongeduldig als iemand veel tijd nodig heeft om zijn verhaal te vertellen 

• je bent een perfectionist en moet samenwerken met een slordig iemand 

• je bent behulpzaam, maar je merkt dat anderen dit niet op prijs stellen 

Stress, onbegrip, wrevel en zelfs ruzies zijn vaak het gevolg. Je bent echter zelf 
verantwoordelijk voor je eigen motivatie en inspiratie. Maar je partner, familie, vrienden, 
mensen uit je omgeving en collega’s hebben daar ook invloed op. Heb je wel eens nagedacht 
over de oorzaak van moeizame contacten?  

• is er een bepaald regelmatig terugkerend patroon in te herkennen?  

• hoe doorbreek je zo’n patroon? 

Training ‘Kernkwaliteiten en het kernkwadrant’ 

De training ‘Kernkwaliteiten en het kernkwadrant’ geeft je inzicht in het functioneren van jezelf 
en het effect daarvan op anderen en omgekeerd. Daardoor ga je soepeler en meer begripvol 
met anderen om. Bovendien ga je valkuilen en irritaties zien als een uitdaging om je 
communicatievaardigheden te verbeteren. Tijdens de training werken we met een model (‘Het 
kernkwadrant’), waarmee je jouw relaties kunt weergeven. 

 

Voor wie bedoeld? 

De training is bedoeld voor iedereen die: 

• wil ontdekken wat zijn of haar natuurlijk gedrag is (kernkwaliteiten); 

• inzicht wil krijgen in het effect van dit gedrag op de ander; 

• de relatie met zijn partner, familie of collega’s wil verbeteren; 

• anders met conflicten wil leren omgaan. 

Het tijdens de training gebruikte model kan ook worden toegepast op groepen, teams, 
afdelingen en organisaties. 

Het programma 

De training bestaat uit twee dagen.  

Dag 1  

• kennismaking met andere deelnemers; 

• inleiding over ‘Kernkwaliteiten en het ‘Kernkwadrant’;  

• je oefent tijdens deze dag gericht met als doel je eigen kernkwaliteiten zelf te ervaren en te 
beleven en de modellen te kunnen toepassen. 

Dag 2 (een maand later) 
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• evaluatie van de vorige dag; 

• inleiding over conflicthantering en het model ‘Dubbelkwadrant’;  

• je oefent tijdens deze dag met dit model en gaat na wat er gebeurt tijdens stress of druk. 
Met dit model maak je vervolgens de vertaling naar je eigen werksituatie en schrijf je je 
persoonlijk ontwikkelingsplan; 

• eindevaluatie. 

Organisatie 

De training organiseren wij bij voldoende deelname op een voor jouw passende datum van 9.30 
– 17.00 uur. De training wordt gegeven in een daarvoor geschikte trainingsruimte. Om een 
optimaal trainingsresultaat te kunnen garanderen, ligt het aantal deelnemers tussen de vier en 
de acht. 

Kosten 

De kosten voor deze trainingen bedragen € 80,- per dag, excl. BTW, incl. trainingsmaterialen, 
consumpties en lunch. 

Tevredenheid 

Tijdens de eindevaluatie van eerder gegeven trainingen waardeerden de deelnemers: 

• organisatie; 

• sfeer; 

• inhoud; 

• vaardigheden van de trainer; 

• resultaat van de training. 
Meer dan 90% van de deelnemers gaven een waardering van ‘goed ‘ tot ‘zeer goed’. 

Over de trainer 

Kees Baart coördineert kwaliteitsprojecten bij bedrijven en instellingen, omdat kwaliteit een 
belangrijk onderdeel van zijn leven vormt. Daarbij komt hij in aanraking met persoonlijke 
problemen van deelnemers en onderlinge conflicten. 

In 2000 volgde hij de opleiding train de trainer bij Kern Konsult en is daarbij aangesloten als 
geautoriseerd trainer kernkwaliteiten en het kernkwadrant. In het kernkwadrant vond hij een 
goed instrument om conflicten in relaties op een respectvolle wijze op te lossen. Het boeit hem 
om mensen te laten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn, hoe ze anders met conflicten om 
kunnen gaan en hoe dit het leven veel prettiger maakt.  

Informatie 

Wil je meer weten over de trainingen of de trainingsdata, dan ben ik bereikbaar op: 
Telefoon: 015 – 2135300 

E-mail: info@gobdelft.nl 
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