Hoogbegaafd de wereld in

Een training persoonlijke en professionele ontwikkeling
voor hoogbegaafde volwassenen die graag willen leren
hoe zichzelf neer te zetten in de wereld
________________________________________________________________

Herken je jezelf in het profiel van hoogbegaafdheid?
Wil je ontdekken hoe jij je volledige potentieel kunt benutten?
Wil jij jezelf neerzetten met behoud van je unieke eigenschappen?

Dan is deze tweedaagse training voor jou gemaakt!

Inleiding
In het epische ‘Lord of the Rings’ van J.R.R. Tolkien wordt
beschreven hoe een reisgezelschap een intensieve reis
onderneemt om een ring, die het kwaad symboliseert, naar
het vuur van Mount Doom te brengen om hem te
vernietigen. Het reisgenootschap bestaat uit negen zeer
verschillende karakters en wordt geleid door de wijze oude
tovenaar Gandalf.
Het is duidelijk dat de missie niet kan slagen zonder de
inbreng van ieder lid van het gezelschap. Doordat ieder zijn
unieke kwaliteiten aanwendt ontstaat er de mogelijkheid tot
succes.
Gandalf is het brein en houdt het overzicht, hij denkt en heeft de oplossingen. Zijn wijsheid
stelt hem in staat ver vooruit te kijken en problemen te doorgronden en voorzien. Als het
moet vecht hij mee met de strijders in het gezelschap, hij heeft begrip voor de ondoordachte
en soms niet zo slimme acties van anderen. Hij behoudt zijn plaats omdat hij weet wat zijn
rol is en hij bereid is deze rol op zich te nemen. Hij is niet de baas, hij zal geen koning
worden, maar zijn kracht en visionaire blik maken dat de missie tot een goed einde gebracht
wordt.
Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien beschrijft metaforisch de weg van de mens. En over
onderdeel zijn van een systeem waarin ieder zijn plek heeft en zijn unieke kwaliteiten
inbrengt.

Hoogbegaafd de wereld in
Waarom een training
Je hebt geleerd om een eigen koers te varen en dat gaat je meestal goed af. Toch wil je ook
leren hoe je samen kunt zijn met andere mensen in werk of privé, waarbij je de vrijheid hebt
jezelf met al je unieke eigenschappen te tonen.
Dan is het fijn dat je ervaringen kunt delen met anderen die hetzelfde zijn, in een besloten
veilige setting. Dat je kunt werken aan het ontdekken hoe jij je volledige potentieel kunt
benutten en leren hoe jij de mensen om je heen, zoals je werkgever, mee krijgt met jouw
manier van kijken naar de dingen.

Waar gaat de training over
Proberen een vierkant stokje door een rond gat te krijgen is vergeefse moeite. Veel mensen
die zich herkennen in hoogbegaafdheid proberen zich steeds aan te passen aan de
maatschappij en verliezen daarbij hun eigenheid.
We gaan diep in op de context waarbinnen mensen leven en samenwerken. Je wordt je
bewust van jouw plaats in het grotere geheel, je identiteit en je unieke kwaliteiten.

Concreet zul je werken aan de volgende vragen:
 Wat betekent het voor jou om hoogbegaafd te zijn.
 Waar loop je tegen aan als jij jezelf bent?
 Hoe kun jij in contact zijn met anderen en je gewaardeerd voelen voor wie je bent en
wat je doet.
 Hoe kun je jezelf blijven?
 Wat ga jij doen om jezelf met jouw persoonlijkheid, waar hoogbegaafdheid een
belangrijk deel van uitmaakt, aan de wereld te laten zien.

Hoe gaat het in zijn werk
We behandelen theorie en doen veel oefeningen. We werken met ervaringen van
deelnemers uit de groep. Je hebt de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten en van
elkaar te leren.
Uiteindelijk heb je praktische handvatten om jezelf in volle potentie te laten zien, op je werk
en in je privé leven. Je kunt dan zelf aan de slag met je ervaringen en de ruimte creëren om
je eigenheid te leven.
We werken met technieken en inzichten vanuit NLP, systemisch werken, Transactionele
Analyse en Gestalt.
*Op beide dagen zal een gastdocent een korte workshop geven!*
Voor wie
Mannen en vrouwen die met een ander bewustzijn in het leven staan en zich herkennen in
het profiel van hoogbegaafdheid, voor ons hoef je niet getest te zijn.

Waar wordt de training gegeven
De training wordt gegeven in het Kontakt der
Kontinenten in Soesterberg, een prachtige locatie in het
midden van het land. De cursuslocatie is goed
bereikbaar, tien minuten van de snelweg en tien
minuten met de bus vanaf station Amersfoort.
We raden aan te overnachten in het conferentiehotel,
zodat je in de sfeer kunt blijven en tijd en rust hebt
voor bezinnen en bezinken.
Wanneer
Data; zie www.andrefun.nl/agenda of bel 071-5134532.
Kosten
De tweedaagse training kost € 445,- inclusief BTW. Dit is inclusief uitgebreide lunch, koffie,
thee etc. Als je een eigen BTW nummer hebt of jouw werkgever betaalt de training, is de
prijs exclusief BTW.

Wil je de training doen maar wil je over de betaling vragen stellen dan kan dat: neem even
contact op met André Fun.
Wij raden je aan te overnachten in het conferentiehotel. Een overnachting
(eenpersoonskamer) kost ongeveer € 75,- inclusief ontbijtbuffet. De overnachting regel je
zelf, wel hebben we alvast een aantal kamers gereserveerd.

Informatie en inschrijven
Op onze website www.andrefun.nl vind je heel veel informatie over hoogbegaafdheid.
Wil je je direct inschrijven? Vul het inschrijfformulier in.
Heb je nog onbeantwoorde vragen? Neem contact op met ons via email of telefoon:
info@andrefun.nl of 071-513 45 32
Voor aanvang van de training zal André je persoonlijk benaderen om jouw verwachtingen
door te spreken.

De trainers
André Fun
Ik ben coach, (relatie)therapeut, mediator, systemisch werker,
familieopsteller en trainer. Dat ben ik allemaal en het komt
samen in het feit dat ik bevlogen ben in het werken met
mensen. Wat beweegt mensen, wat brengt hen samen, hoe
komt het dat ze tegenover elkaar komen te staan, hoe vinden
mensen voorwaarts hun richting en verbinden ze zich
achterwaarts met hun afkomst, kortom, er gebeurt veel
onderweg tijdens de levensreis die mensen maken. Ik ben
graag gids en medereiziger op die momenten dat mensen dat
nodig hebben.
De laatste 10 jaar werk ik full time als vrijgevestigd coach,
mediator en therapeut. Mijn eigen ervaringen met het
hoogbegaafd zijn inspireerden mij om trainingen voor
hoogbegaafden te ontwikkelen.
Zou je liever individuele coaching of therapie willen volgen dan ben je welkom. Neem even
contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Als je niet in de buurt van Leiden
woont kan ik je doorverwijzen naar een collega bij jou in de buurt.
Meer over en van mij is te vinden op www.andrefuntherapie.nl en www.andrefun.nl
of http://nl.linkedin.com/in/andrefun

Nienke Steenhuisen-Kamminga
Ik ben 47 jaar, getrouwd, moeder van 3 kinderen en
fysiotherapeute. Daarnaast ben ik ook haptotherapeut, en
werkzaam in mijn eigen praktijk (www.haptonienke.nl) en in
het Integraal GezondheidsCentrum.
Als fysiotherapeut maakte ik veelvuldig mee hoe de mens
geraakt kan worden in werkelijk contact, en dat werd mijn
motivatie om mij verder te specialiseren in de haptotherapie.
Ik vind het een mooie uitdaging om de ervaringsoefeningen uit
de haptotherapie in deze training in te brengen.
De toegevoegde waarde van deze oefeningen tijdens de
training is dat deze je dichter bij jezelf brengen en je meer balans laat ervaren tussen voelen,
denken en handelen.

Ik word erg geïnspireerd door de volgende uitspraak:
“Vertel me iets en het waait door mij heen
Laat het me zien en ik weet het morgen nog
Laat het me voelen en ik weet het mijn hele leven.”

Cursisten die je voorgingen zeiden:
“Voor mij zeer geslaagd, een mooie training, wilde dat hij langer duurde.”
“Een prettige open sfeer, veilig en gericht op de essentie.”
“Leerzaam, toegankelijk en veilig, de trainers creëren een fijne bedding.”
“Fijn en met veel ruimte om jezelf te zijn en te leren, wat heb ik ook veel geleerd van
mijn mede cursisten.”

André Fun
Akkerhoornbloem 5
2317 KP Leiden
071-5134532
www.andrefun.nl
info@andrefun.nl

__________________________________________________________________________________

Aanmeldingsvoorwaarden
Trainingen en workshops
Bevestiging
Wanneer jouw aanmeldingsformulier is ontvangen, zenden wij je binnen een week een bevestiging.
Betaling

Je ontvangt enkele weken voor aanvang een factuur. Je maakt direct € 200,- over, daarmee
is je inschrijving definitief. Het resterende bedrag betaal je uiterlijk vijf dagen voor aanvang
van de training.
Wachtlijst
Is op het moment van jouw aanmelding de training volgeboekt, dan plaatsen wij je op een wachtlijst.
Je krijgt daarvan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene die bovenaan de
wachtlijst staat.
Annulering
Tot drie weken voor het begin van de cursus/workshop kun je je aanmelding ongedaan maken. Wij
berekenen dan € 50,- administratiekosten.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt € 200,- van het totaalbedrag
van de cursus/workshop in rekening te brengen.
Indien je niet annuleert verplicht je je het totaalbedrag te voldoen.
Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen - besluiten de training te annuleren, dan
ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het door jou overgemaakte bedrag terug.
Deelnemers ontvangen voor aanvang aanvullende informatie.

