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PIEKEN MET
JE PASSIE
Deze interactieve energizer laat de deelnemers
in 45 minuten ontdekken waar zij natuurlijke
aanleg voor hebben en wat de
gebruiksaanwijzing is van henzelf en van de
anderen. Optioneel is 20 minuten speed meeten
om de inzichten te verdiepen.
De energizer kan ook worden uitgebreid tot een
workshop, bijvoorbeeld over: leiding geven,
samenwerking in teams of creative problem
solving.
Wat en hoe?
Stoelen aan de kant. Deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een ren-je-rot spel met
vier persoonlijke vragen. Zoals: ben je eerder serieus of speels, ben jij gericht op je eigen gelijk of op
de ander? Na het ren-je-rot spel worden vier groepen gevormd met dezelfde passie:
Passie
Rots in de branding
Brandmeester
Bruggenbouwer
Uitvinder

Teambijdrage
Kwaliteit
Scoren/energie
Aandacht
Vindingrijk

Leiding geven
Meewerkend voorman/vrouw
Crisis manager
Change manager
Visionair leider

Creativiteit
Praktisch
Impact
Waardevol
Origineel

Op een charmant confronterende manier worden de vier groepen beschreven. Kwaliteiten,
gebruiksaanwijzing, bekende Nederlanders, etc. Ook krijg iedereen een kaart met daarop de
belangrijkste eigenschappen. Zie ook voor uitgebreidere achtergrond:
- http://www.a-life.nl/pdf/artikel_teamspirit.pdf
- http://www.a-life.nl/pdf/artikel_leidinggeven.pdf
Pieken met je passie is gebaseerd op MBTI, met focus op natuurlijke aanleg.
Welk resultaat?
Respect voor elkaars aanpak. Inzicht in hoe je anderen moet benaderen. Trots op de eigen bijdrage.
Zelfinzicht. Onderlinge binding. Energie.
Wie doet het en wat zijn de kosten?
Pieken met je passie is ontwikkeld door psychologisch econoom
Harold Smits (1970). Hij zorgt voor een ontspannen sfeer, heeft een
aanstekelijk enthousiasme en weet elke groep in beweging te krijgen.
Zie: http://www.a-life.nl/haroldsmits.html
De kosten van een energizer bedragen: 2.500 euro. Het maakt niet uit
hoeveel deelnemers er meedoen (van 10 tot 500). Elke deelnemer krijgt
een setje passiekaarten.
Bij uitbreiding naar een workshop, doen we een voorstel op maat. De prijs is afhankelijk van:
groepsgrootte, extra trainers, uitwerken opdrachten, etc. Daarbij rekenen we 900 euro per dagdeel
voor de extra tijd die gaat zitten in de voorbereiding en de uitvoering.

