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Onderwerp

Referen t ie

Beste Margriet,
Ik heb jou leren kennen in v ersch illende situaties :
als deelnemer aan het traject' Klant- en resultaatgericht samenwerke n '
voor het MT UWV Werkbedrijf Rijnmond eerste helft 2009;
als mijn persoon lijke coach in 2009 en 2010;
al s opdrachtgever voor het effectiviteitontwikkelingstraject voor mijn
vestiging Rotterdam Dwarsd ijk medio 200 9 - ein d 2010.
Zowel in je rol als mijn persoonlijke coach als in je rol van groepsgewijze coach,
valt steeds op j ouw betrokkenheid en de manier waa ro p je feedback geeft.
Als persoon ben ik daar scherper door geworden en beter in mijn we rk.
Het helpt mij bij het stellen van prioriteiten. Bovendien kan ik het geleerde
toepassen op anderen w at mijn effectiviteit heeft vergroot.
Hetzelfde zi e ik terug bij mij n medewerkers.
Zeker in de huidige situ atie va n UWV komt dit goed van pas.
Toverwoorden zijn voor mij SMART en fe iten .
Toepassin g van deze begri ppen in het dagel ij ks werk zorgen er voor dat er niets
blij ft ' hangen ' en voor object iviteit en duidelijkhe id hoe het beste met bepaald e
uitdagingen om t e gaan. Dat is een enorm v oordeel van jouw methode: van daag
gel ee rd , morgen toepa sbaar. De material en die j e daarvoor hebt ontw ikke ld zij n
toegankel ijk en interessant.
De oefenin ge n dragen bij tot een goed begrip van het gel eerd e .
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