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Onderwerp

Referentie

Beste Margriet,
Ik heb jou leren kennen in verschillende situaties:
als deelnemer aan het traject' Klant- en resultaatgericht samenwerken'
voor het MT UWV Werkbedrijf Rijnmond eerste helft 2009;
- als mijn persoonlijke coach in 2009 en 2010;
- als opdrachtgever voor het effectiviteitontwikkelingstraject voor mijn
vestiging Rotterdam Dwarsdijk medio 2009 - eind 2010.
Zowel in je rol als mijn persoonlijke coach als in je rol van groepsgewijze coach,
valt steeds op jouw betrokkenheid en de manier waarop je feedback geeft.
Als persoon ben ik daar scherper door geworden en beter in mijn werk.
Het helpt mij bij het stellen van prioriteiten. Bovendien kan ik het geleerde
toepassen op anderen wat mijn effectiviteit heeft vergroot.
Hetzelfde zie ik terug bij mijn medewerkers.
Zeker in de huidige situatie van UWV komt dit goed van pas.
Toverwoorden zijn voor mij SMART en feiten.
Toepassing van deze begrippen in het dagelijks werk zorgen er voor dat er niets
blijft' hangen' en voor objectiviteit en duidelijkheid hoe het beste met bepaalde
uitdagingen om te gaan. Dat is een enorm voordeel van jouw methode: vandaag
geleerd, morgen toepasbaar. De materialen die je daarvoor hebt ontwikkeld zijn
toegankelijk en interessant.
De oefeningen dragen bij tot een goed begrip van het geleerde.
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Bezoekadres

Laan op Zuid 393
3072 DB Rotterdam

Ons kenmerk

Blad

2 van 2

Afsluite
wil ik jou aan
len bij een ieder die als persoon, deelnemer of leider
van
team van meni
is dat er ruimte is voor verbetering op het gebied van
nlijke of tea
:tiviteit
ij
et vriende
el Meijer
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