Creëer
een goed uitgangspunt voor
een betere samenwerking

Leer omgaan
met de weerstand
van de ander

Ontdek
een nieuwe
spreektaal om
echt contact
te maken

Overwin
persoonlijke
weerstand bij
het geven van
feedback

Krijg een
helder beeld
van de
beleving van
de ander

NVC
FEEDBACK
BOX
een complete cursus in een doosje
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De NVC Feedbackbox is ontstaan uit de wens om mensen te ondersteunen in het werken
aan waardevolle relaties. De NVC Feedbackbox is een complete cursus in een doosje.
Stap voor stap oefen je met het geven en ontvangen van feedback. Daarbij krijg je
ondersteuning in de vorm van een kaartenset, oefenboek, online instructies en
filmfragmenten. Je kunt het gebruiken om je voor te bereiden op lastige
feedbackgesprekken, tijdens intervisie, het begeleiden van personen of teams, of voor een
gesprek met één van je familieleden.

Ervarend leren met
praktische feedbacksituaties
Met deze methodiek wordt aangesloten wordt op de
kennis en ervaring die al aanwezig is. Door ‘ervarend’ te leren worden op praktische wijze
vaardigheden ontwikkeld en resultaten geboekt. Hierdoor verbeteren werkprestaties,
motivatie en samenwerking.

DE MAKERS

"Een complete cursus in een doosje”

KOOTSJ stimuleert individuen en teams om hun
zelfoplossend vermogen aan te spreken bij de
aanpak van vraagstukken. Feedback geven en
ontvangen is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
AI-OPENER traint mensen en organisaties in het
toepassen van Geweldloze Communicatie ofwel de
taal van het hart. Dit gedachtegoed biedt concrete
ondersteuning als je effectiever wilt leren
communiceren en aan bewustzijnsontwikkeling wilt
werken.

Zet feedback in jouw
organisatie op de kaart

Ben je benieuwd naar de feedbackvaardigheden van

jezelf, je collega's of je team? De nvc feedbackbox biedt de gelegenheid om dit in kaart te
brengen met een test. De test wordt via mail verstuurd en de uitslag volgt direct na het
invullen. Bij de testuitslag zit een advise waar je organisatie zich in kan verbeteren. De
testuitslagen worden vertrouwelijk behandeld.
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Verdieping en training
Naast de NVC feedbackbox zijn er mogelijkheden
voor verdieping en training. De feedbackworkshop en training zorgen voor begeleiding van
specialisten bij de inzet van de NVC feedbackbox. De train-de-trainer opleiding is voor
trainers die anderen feedback willen leren met behulp van de NVC feedbackbox methodiek (2 dagen). De NVC jaarreis brengt verdere verdieping in het NVC model (12 dagen)

‘De training gaf me de handvatten om de
lastige gesprekken te voeren die ik
normaal uit de weg ga’
‘Het in kaart brengen wat voor mij van
belang is maakt de voorbereiding op een
feedback gesprek zeer effectief’
‘Ik heb nu bewustzijn ontwikkeld op mijn
oordelen en veroordelingen, waardoor ik
beter in staat ben veiligheid te creëren die
nodig is om mijn relaties te verstevigen’
‘Feedback vraagt investering. Dit hoeft niet
perse duur te zijn om het in de praktijk te
laten werken’

Praktijkondersteuning
Organisatievraagstukken waarin feedback een rol
speelt, zoals procesverbeteringen, organisatieverandering, HRM cyclus optimalisatie, etc,
vragen vaak om maatwerkoplossingen, begeleiding en advies. De specialisten van de NVC
feedbackbox zijn je graag van dienst.

Informatie en contact
www.nvcfeedbackbox.nl
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Spoorplein 11
2106 AX Heemstede
Netherlands
Roland de Bruin
roland@kootsj.com
Alfons Mathijssen
alfons@kootsj.com
Martin van der Meulen
martin@ai-opener.nl

www.nvcfeedbackbox.nl

