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Hoe kom ik als predikant of 
kerkelijk werker tegemoet 

aan alle verschillende 
belangen en wensen vanuit 
mijn gemeente zonder mijn 

eigenheid en de kern van 
wat ik geloof te verliezen? 
Hoe kan ik dienstbaar zijn 

zonder een speelbal te 
worden van alles wat op mij

afkomt? Hoe kan ik leren 
genieten van die diversiteit?

De manier waarop je waarneemt, denkt, doet 
en laat; of de wijze waarop je leiding geeft of 
leiding ontvangt, wordt sterk bepaald door je 
drijfveren. Drijfveren worden beschouwd als 
voorspellers van gedrag. Inzicht in je eigen 
drijfveren biedt de mogelijkheden om je eigen 
functioneren ten opzichte van alle anderen om 
je heen te evalueren en bij te stellen. Dit stelt je 
in staat te kiezen voor gedrag dat past bij wat jij 
graag zou willen bereiken.
In deze cursus gaan we op basis van inzichten  
in drijfveren aan het werk met je eigen profiel, 
dat inzicht geeft in wat jou in beweging zet als 
je in flow bent, in wat je energie geeft; maar ook 
wat je belemmert of frustreert, of wat je gaat 
doen als je onder druk komt te staan. Je leert 
jezelf herkennen in situaties in gedrag en taal, je  
leert op basis van deze inzichten jezelf te sturen. 
Deze cursus geeft inzicht in hoe jouw verhaal, 
jouw preek, jouw taal en de manier waarop je de 
boodschap brengt, past bij jouw eigen drijfveren. 
Je leert herkennen wat anderen van jou nodig 
hebben en hoe je in taal en gedrag aan kunt 
sluiten bij deze behoefte zonder de kern van wat 
je gelooft en wat je door wilt geven te verliezen.

MEER INFORMATIE
www.pepredikanten.nl/veelkleurigheid

Hoe kan ik dienstbaar zijn zonder speelbal
te worden van alles wat op mij afkomt?

TRAINING

Genieten van
veelkleurigheid

krijg inzicht in drijfveren voor 
gedrag bij jezelf en anderen

leer hoe je deze kennis proactief 
kunt toepassen in je werksituatie

leer genieten van veel-
kleurigheid  in de gemeente

TRAINERS
Drs. Koos Geerds
Drs. Annemarie Stolper

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN
€ 895,- p.p. 

CURSUSDAGEN
16 maart, 20 april, 25 mei en 
14 september 2020, 9.30-16.30 uur,
inclusief lunch

UITERSTE INSCHRIJFDATUM
21 februari 2020

LOCATIE
Theologische Universiteit Kampen

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 - max. 15

OMVANG 2 EC
56 uur: 4 dagen training (28 uur) en
lees- & werkopdrachten (28 uur)


