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Workshop Werken met passie 

Als leidinggevende of professional wil je energie krijgen van de dingen die je doet. 

Ook op je werk. Als je weet wat je drijft, kun je het verschil maken voor jezelf en je 

omgeving. 

 

 

Waarom kiezen voor de workshop Werken met passie?  

✓ Je leert jezelf en je collega’s beter kennen 

✓ Je ontdekt hoe je meer energie uit je werk haalt 

✓ Je krijgt inzicht in hoe je elkaars passie effectief kunt inzetten 

✓ Je wilt een positieve bijdrage leveren aan het team 

✓ Je ontdekt je persoonlijke missie 

 

 

De workshop Werken met passie in het kort 

Doen waar je blij van wordt geeft energie. Weet jij wat jouw passie is? Waar je hart 

sneller van gaat kloppen? De workshop Werken met passie is een expeditie naar jouw 

persoonlijke passie en missie. Zodra je weet waar je energie van krijgt, kijken we hoe 

je dit meer in je werk kunt laten terugkomen. Want als je doet waar je blij van wordt, 

kan dit je toegevoegde waarde op de werkvloer vergroten.  

 

Je leert je collega’s beter kennen en ontdekt wat zij belangrijk vinden in het leven. 
Waardoor voel je je prettig en hoe kunnen anderen daar rekening mee houden? Hoe 

kun jij gebruik maken van de passies van collega’s?  
 

Jullie krijgen handvatten om vaker te doen waar je blij van wordt en te laten waar je 

niet blij van wordt. Dit leidt vaak tot verrassende inzichten, een eye-opener voor jullie 

team waardoor jullie je samenwerking verbeteren. 

 

Ieder team, ieder persoon is anders. Dat vraagt om een unieke aanpak. Wij kijken graag 

met je mee waar de behoefte ligt en passen de inhoud van de workshop daarop 

aan. Zodat jullie eruit halen wat erin zit! De workshop wordt incompany gegeven. 
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Wat levert de workshop Werken met passie op? 

✓ Duidelijkheid over jouw passie en missie  

✓ Kunnen herkennen van energienemers en energiegevers 

✓ Inzicht in hoe je jouw toegevoegde waarde kunt vergroten 

✓ Kennis van elkaars passies en hoe je hier gebruik van maakt 

✓ Teamspirit en optimale samenwerking 

 

 

Aanpak tijdens de workshop Werken met passie? 

Het uitgangspunt van elke workshop die wij verzorgen is: haal eruit wat erin zit! Onze 

aanpak is persoonlijk en interactief. Er is ruimte om te experimenteren en de 

workshop is gericht op het opdoen van (succes)ervaringen. We hebben een 

nieuwsgierige houding en stimuleren de verbinding.  

 

 

En de investering? 
De investering is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de workshop. De 

workshop Werken met passie is al te boeken vanaf 995 (exclusief 21% btw). Neem 

voor een offerte op maat contact op via info@zakelijketrainer.nl of bel 085-0608940.  
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Wat zeggen jullie voorgangers?  
‘Onze doelen voor de training zijn volledig behaald. Onze medewerkers hebben 
inhoudelijk een interessante training gevolgd en hebben ook nog eens een héle leuke 

avond gehad.’ Marit - Driessen HRM 

 

'Het was een prettige samenwerking. Iedereen was erg enthousiast.' Stasja 

 

Onze klanten zijn niet alleen zeer te spreken over de inhoud van onze trainingen en 

workshops, zij waarderen ook onze persoonlijke, snelle en vriendelijke benadering. 

Onze opdrachtgevers beoordelen onze dienst dan ook met bijna een 9! Op onze 

website kun je meer lezen over onze referenties. 
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Over Zakelijke Trainer 
Samen met ons team van bevlogen trainers helpen wij organisaties om mensen en 

teams te laten excelleren en bewuster te worden. Ons motto?   

 

Haal eruit wat erin zit! 

 

Wij geloven dat er meer zit in ieder mens. Soms op vlakken die zichtbaar zijn in de 

dagelijkse praktijk, maar vaak gaat het om talent of gedrag dat niet direct zichtbaar 

is. Door dit op een juiste manier in beeld te brengen én door mensen in beweging te 

krijgen, kan het potentieel tot maximaal worden benut. Zowel op individueel- als op 

groepsniveau. 

 

 

Persoonlijk contact 
Persoonlijk contact staat voor ons voorop en we denken graag met je mee over de 

mogelijkheden, zodat jij je beoogde doel behaalt. Onze trainingen en workshops zijn 

maatwerk. En door onze goede intake en nazorg heb je optimaal profijt van een 

training via Zakelijke Trainer. Wil jij eruit halen wat erin zit met je team of op 

individueel niveau? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op met ons sales team: info@zakelijketrainer.nl of bel 085-0608940. 

 

http://www.zakelijketrainer.nl/contact
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