
Jij en de wijk

Als professional in de wijk ben jij de ogen en oren van de organisatie waar-

voor je werkt. Jij weet als geen ander wat de gevolgen zijn van de krapte op 

de woningmarkt. Wat de impact van psychische problemen op een gezin is. 

Wat de invloed van schulden is op het welzijn van mensen. Jij voelt dagelijks 

de veranderingen in de maatschappij en dat dit steeds meer van mensen 

vraagt.   

Tegelijkertijd verlangt de organisatie waarvoor je werkt dat jij de vertaalslag maakt 

van het beleid naar de dagelijkse praktijk. En merk je dat beleidskeuzes, procedu-

res en regels niet altijd zwart-wit uit te voeren of te volgen zijn. Je hebt te maken 

met echte mensen, met allerlei emoties, gevoelens en belevingswerelden. Kortom: 

allemaal met een eigen verhaal.

Hoe ga jij hiermee om? Wat is jouw reactie op lastige dilemma’s? In hoeverre blijf 

jij dicht bij jezelf, als de ander zijn boosheid uit? Hoe zorg je ervoor dat jij jezelf niet 

belast met andermans verantwoordelijkheden? Welke rol heb en/of wil jij in de 

wijk? En hoe verbind jij je met ‘de bedoeling’ van jouw organisatie? 

Wil jij meer inzicht en begrip krijgen in jezelf als professional, contacten verdiepen, 

écht verbinding maken met de klant en collega’s in de wijk? Wil jij vanuit jouw 

rol een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van jouw organisatie en de maat-

schappij? Dan is dit programma van PK2 Groep iets voor jou. 

Programma
Intake

Training deel 1, twee dagen

Training deel 2, twee dagen

Intervisie, twee dagdelen

Deelname
2.495,- excl. BTW

Horeca arrangement € 525,- 

excl. BTW

Kosten voor eventuele extra in-

dividuele coaching (op aanvraag) 

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

Bewustwording en werken 
vanuit de bedoeling



Jij en de wijk
Onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op een bekend gegeven dat gezonde en gelukkige 

mensen nu eenmaal beter presteren. Ieder mens is op een bepaalde manier 

geconditioneerd als gevolg van zijn opvoeding, opleiding en ervaringen. Als je als 

professional in de wijk wilt groeien in je rol en meer leiderschap wilt ontwikkelen, 

leer je in deze dagen meer bewust te zijn en blijven met dat wat je anders wilt en 

kan. Er ontstaat een groter perspectief voor jou, dankzij het eigen maken van een 

vernieuwende krachtige perceptie. Het geheel zorgt voor vergrote mogelijkheden, 

groei als professional en als mens. 

Voor wie?

Dit programma is voor de professionals in de wijk die weten dat ze door persoon-

lijke ontwikkeling succesvoller kunnen zijn. Voor hen die meer regie willen ervaren 

en een gezonde balans wensen tussen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Die beseffen dat je jezelf meeneemt als je in gesprek gaat. En dat wanneer je in 

staat bent verbinding te maken met jezelf, je echt verbinding kan maken met de 

mensen in de wijk. 

Resultaat van het programma

•  Je weet met aandacht te doen wat nodig is om een goed resultaat te bereiken

•  Je ervaart een (h)echte verbinding met jezelf en je omgeving

•  Je weet waar je voor staat, bent je bewust van jouw rol en hebt de regie in 

 handen

•  Je bent in staat om vanuit eigen persoonlijke kracht je werk effectiever in te  

 vullen, op een manier die bij jou past

•  Je ervaart een optimale energiebalans tussen ambitie en innerlijke rust

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

Agenda

Check de agenda voor een

overzicht van de beschikbare 

data en schrijf je in.

pk2.nl/agendaoverzicht/

“Na een lange periode van onbegrip, frustratie en hectisch denken 

naar een vrije toekomst van zelfherkenning en zelfsturing door het 

volgen van mijn gevoel. Ik bepaal zelf hoe ik de wereld in en om mij 

heen zie en bovenal, beleef.”

https://pk2.nl/agendaoverzicht
http://pk2.nl/agendaoverzicht/


Programma

Intake

In een intakegesprek maak je kennis met één van de trainers en zij met jou. 

Daarbij wordt jouw rol belicht in de organisatie, verfijnen of verscherpen we jouw 

leerbehoefte en bespreken we de vraag ‘Hoe houd je de regie over de situaties die 

je in de praktijk meemaakt?’.

Training Jij & De Wijk deel één, 2 dagen

De eerste twee dagen zoomen we in op jouw conditioneringen. Je wordt je bewust 

van wat je anders wilt en kan, waardoor je de regie eigen maakt en meer leider-

schap ontwikkelt. Er ontstaat een nieuw perspectief voor jou en dat zorgt voor 

nieuwe mogelijkheden en groei als professional en als mens. 

Training Jij & De Wijk deel twee, 2 dagen

Na ongeveer drie weken staan we stil bij jouw persoonlijke groei. We verdiepen 

en verstevigen je eigen regie en integreren je persoonlijke groei en de opgave 

waar de organisatie voor staat. Het gaat in deze dagen om de transformatie van 

maken dat het gebeurt, naar willen dat het gebeurt. Het dwangmatige van maken 

transformeert naar het inspirerende willen, van berekenen naar het magische. Of 

zoals de uitspraak van Gandhi: “Behandel de mens zoals je wenst dat ze worden 

en zij zullen zo worden. Behandel de mens zoals je denkt dat ze zijn en zij zullen 

zo blijven.”

Intervisie, twee dagdelen

Na deze vier dagen zijn er nog twee dagdelen voor verdieping, beklijving en verhel-

dering van praktijkervaringen. Eén dagdeel vindt plaats na 30 dagen en één na 60 

dagen.

Agenda

Check de agenda voor een

overzicht van de beschikbare 

data en schrijf je in.

pk2.nl/agendaoverzicht/
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Persoonlijke kracht
in het kwardaat

Wil je meer weten over onze trainingen en diensten? 

Neem dan een kijkje op pk2.nl

https://pk2.nl/agendaoverzicht
http://pk2.nl/agendaoverzicht/

