Remember
that your
natural state
is joy!

FYNCH PRO
Programma voor professionals
Als kind ervaar je geen verschil tussen dingen die je doet voor je plezier en dingen
die je doet om er van te leren. Als het maar leuk is. Het is voor iedereen een uitdaging om
die onbevangen joy seeker te blijven, terwijl onze verantwoordelijkheden
toenemen. Want vaak genoeg raken we te ver verwijderd van onze authentieke kern.
Binnen een ongedwongen, creatieve atmosfeer haalt FYNCH professionals
pragmatisch uit hun comfort zone om zo doelgericht te komen tot hun authentieke
intrinsieke kracht. In lijn met onze Triple FYNCH™ methodiek hebben wij FYNCH PRO ontwikkeld. Binnen dit programma ontdekken we wat je graag zou willen in het leven, wat
het is wat je tegenhoudt en wat je nog zou moeten ontwikkelen.

Bouwstenen
ONTWIKKELING

EEN NOG BETERE VERSIE VAN JEZELF!
• Je weet (weer) wat je ‘echt’ leuk vindt en wat
je energie oplevert.
• Je hebt (weer) de regie van je leven in eigen
handen.
• Je ontwikkelt een helder inspirerend beeld
voor de toekomst dat je richting geeft.
• Je bent in staat om over persoonlijke belemmeringen heen te stappen en in beweging te
komen.
• Je weet precies wat je nodig hebt en hoe je
jezelf kunt ontwikkelen om je dromen en
ambities te verwezenlijken.
• Je vermogen om je waardevol te onderscheiden van anderen groeit en je kan effectiever richting geven aan je professionele
leven.

FYNCH PRO
De ontwikkelingsmodulen vinden plaats in een open programma.
De intervisies zijn op maat. Doorlooptijd basisprogramma is 3 tot 4
maanden, 3 x 3 dagen (incl. 3 x een avondprogramma en 2 intervisies).
Module 1: Find what brings you joy and go there
Vertaal je passie en dromen naar heldere doelen afgestemd op je
omgeving en ontwerp je eigen route hier naartoe in een persoonlijk
ontwikkelingsplan.
Module 2: Stap uit je comfortzone
Ontwikkel de beste mindset om jouw droomdoelen te realiseren. Leer
beperkende gedachten en overtuigingen positief te beïnvloeden zodat
ze je gaan helpen in plaats van tegenhouden.
Module 3: Je toolkit voor blijvend succes
Ontdek en ontrafel strategieën voor blijvend succes en integreer ze
in jouw denken en doen. Kijk naar je omgeving en weet wat en wie je
kan inzetten om je doel te bereiken. Word kapitein op je eigen schip en
vaar!
Intervisie
Na elke module is er een intervisie moment waarbij de aangereikte
materie wordt doorvertaald naar de praktijk.
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ONTWIKKELING EXTRA
•
•
•
•
•
•

MC Samenwerken
MC Coachen
MC Personal Branding
MC Presenteren
MC Mentaal en Fysiek FIT
Individuele coachingsessie(s)

