Hoogbegaafd de wereld in
Een training persoonlijke en professionele ontwikkeling
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
________________________________________________________________
Herken je jezelf in het profiel van hoogbegaafdheid?
Wil je met gelijkgestemden ontdekken en leren?
Wil je ontdekken hoe jij je volledige potentieel kunt benutten?
Wil jij jezelf neerzetten met behoud van je unieke eigenschappen?

Volg dan onze training die in vijf bijeenkomsten van een dag, verdeeld over drie maanden,
jou de mogelijkheid biedt om samen met gelijkgestemden te leren en te ontwikkelen,
volgens een vast programma waarbij gewerkt wordt met de inbreng en
ervaringen van de deelnemers.

Training persoonlijke ontwikkeling voor volwassen hoogbegaafden
Je bent hoogbegaafd. Misschien wist je het altijd al, misschien ontdekte je het pas na een hoop verwarring
op latere leeftijd. Soms ontmoet je weinig begrip voor jouw reacties en denkpatronen. Sommigen vinden je
arrogant, betweterig of moeilijk. Het is vanuit jouw andere kijk op de wereld niet altijd eenvoudig jezelf te
zijn. Het samenleven of werken levert soms ingewikkelde situaties op.
Je haalt er voor je gevoel niet uit wat er in zit. Je wilt weten hoe jij jezelf met al je kwaliteiten in de wereld
zet, dat je deelnemer bent en daarvoor gewaardeerd wordt. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga jij om met
jouw hoogbegaafdheid?
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.
Er zal gewerkt worden met de volgende thema’s
•
•
•
•
•
•
•

Wat betekent het voor jou om hoogbegaafd te zijn.
Hoe kun jij in contact zijn met anderen
Weet jij hoe je jouw plek inneemt
Wat zou je graag willen
Wanneer pas je jezelf aan en is dat nodig
Waar ben je goed in en vind je dat ook leuk
Leef je wel in verbinding met jezelf

Hoe gaat het in zijn werk
We komen vijf keer een dag bij elkaar. We combineren theorie en oefeningen. Er is veel ruimte om met
elkaar ervaringen uit te wisselen. Je hebt hierdoor de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten en
van elkaar te leren. Daarna kan je zelf aan de slag met je ervaringen en de ruimte creëren om je eigenheid
te leven.

Voor wie
Mannen en vrouwen die met een hoog bewustzijn in het leven staan en zich herkennen in het profiel van
hoogbegaafdheid (voor ons hoef je niet getest te zijn). Als je al een traject bij André Fun volgde is dit een
hele mooie vervolgstap. Heb je hele persoonlijke vragen die uitgezocht moeten worden is wellicht één op
één werken beter of een combinatie eén op eén werken samen met de training. Het is goed dit vooraf
samen te beslissen in een gesprek.

Wanneer
Kijk voor de actuele data op www.andrefun.nl/hoogbegaafd-de-wereld-in

Locatie
We hebben voor deze training een prachtige ruimte in Cultuurhuis De
Paulus in Oegstgeest. Zeer goed bereikbaar met het OV en met eigen
gratis parkeerplaats.
Cultuurhuis De Paulus
Warmonderweg 2
2341 KV Oegstgeest
Kosten
De investering voor 5 dagen inclusief vegetarisch lunchbuffet bedraagt
€ 1250,- inclusief 21% BTW. Dit kan in overleg in termijnen betaald
worden.
Als je een eigen BTW nummer hebt is de prijs exclusief BTW.
Als jouw werkgever betaald is het tarief op aanvraag.
Is deze investering voor jou een probleem: neem even contact op met André Fun.
Met elke deelnemer wordt een kennismakingsgesprek ingepland voor aanvang van de training. Hiervoor
wordt € 50,- in rekening gebracht. Heb je al eerder gesprekken met André gehad, dan is dit niet nodig.
Informatie en inschrijven
Op onze website www.andrefun.nl vind je heel veel informatie over hoogbegaafdheid.
Wil je je direct inschrijven? Meld je aan via info@andrefun.nl
Heb je nog onbeantwoorde vragen? Neem contact op met ons via email of telefoon:
info@andrefun.nl of 071-513 45 32
De trainer
André Fun
Ik begon halverwege 2004, als een van de eerste coaches/therapeuten
in Nederland, met het werken met hoogbegaafde cliënten. Zo trok er
in 15 jaar een bonte stoet prachtige mensen door mijn praktijk, met
zeer uiteenlopende vragen over hoogbegaafdheid in werk en privé.
Ik heb mijn hoogbegaafdheid in al zijn facetten onderzocht en
combineer deze ervaringsdeskundigheid met uitgebreide
professionele scholing en training.
Meer over en van André is te vinden op www.andrefun.nl of
http://nl.linkedin.com/in/andrefun

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
medecursisten.”

André Fun Coaching en Therapie

Akkerhoornbloem 5

Mensgericht Begeleiding

2317 KP Leiden
071-5134532
www.andrefun.nl
info@andrefun.nl
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AANMELDINGSFORMULIER HOOGBEGAAFD DE WERELD IN
Startdatum:……………………………………………………………………………………………………….

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email adres

Geboortedatum

Ik heb de aanmeldingsvoorwaarden gelezen en meld mij aan voor de training

Naam

Handtekening

Datum

André Fun Coaching en Therapie

Akkerhoornbloem 5

Mensgericht Begeleiding

2317 KP Leiden
071-5134532
www.andrefun.nl
info@andrefun.nl

________________________________________________________________________________

Aanmeldingsvoorwaarden
Bevestiging
Wanneer jouw aanmelding 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.

