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Een offerte aanvragen?

Human Power Now
Mariastraat 19c
6211 EP Maastricht

+31 (0)6 23 50 32 92
info@humanpowernow.com
www.humanpowernow.com

Op uw eigen locatie of 
op inspirerende locaties 
verspreid in uw regio komen 
wij u of uw organisatie graag 
ondersteunen als pedagoog, 
gedragsveranderaar, 
vitaliteitstrainer, 
opvoedingsondersteuner, 
innovator creatief denken, coach, 
workshophouder, dagvoorzitter, 
spreker, teambuilder adviseur of 
een andere rol.

Nadere informatie omtrent ons 
aanbod? Bekijk uitgebreidere 
informatie op de website.

voor alle 
humans & 

organisaties



De kracht van Human Power 
Now bestaat uit een divers 
professionaliseringsaanbod van 
events & trainingen gebaseerd 
op uw unieke vragen & op maat 
beantwoord.

Human Power Now wil meer de 
“human touch” terug zien in de 
interactie met mensen op het werk 
& privé; Gezien worden en de 
menselijke kant meer mogen laten 
zien waar dat gewenst en nodig is. 

We stimuleren medewerkers uit bedrijven, 
organisaties en families e.a. om in hun eigen kracht  
te gaan staan en meer uit te gaan van kwaliteiten dan 
onmogelijkheden. In een samenleving waar Human 
Power Now meer wordt gehanteerd, kunnen meer 
mensen individueel en in groepsverband  
gemotiveerd en passievol binnen werk- en 
privésituatie excelleren.

Op uw eigen locatie of op inspirerende locaties 
verspreid in uw regio komen wij u of uw organisatie 
graag ondersteunen.

U kunt onder andere een beroep doen op Human 
Power Now ten aanzien deze diensten: 

• Advies en ondersteuning
• Training en scholing
• Professionalisering in co-creatie
• Gedragsverandering
• Coaching Rogeriaans, Provocatief, 

Zelfkonfrontatiemethode: ZKM, Birkman,  
Coachen in de natuur e.a.

• Innovatie creatief denken
• Lezingen en workshops
• Dagvoorzitterschap
• Ontwikkelen werkvormen
• Teambuilding
• Vitaliteitstraining The Lab of Life 
• Energytraining Jongeren
• …

Voorbeelden individueel 
vraaggericht trainings- en 
teamscholingsaanbod

Om een indruk te krijgen welke (team)
scholingsvragen op maat worden beantwoord, volgen 
hier voorbeelden van mogelijke scholingsactiviteiten. 
Voor een volledige inhoudelijke beschrijving verwijzen 
we u naar onze website of  
stelt u ons uw unieke vraag.

• Maak je dag betekenisvol en ervaar  
meer (werk)geluk. 
U wilt een (nog) beter werkklimaat voor uzelf of 
uw team creëren in een tijd waar veel aandacht is 
voor werkdruk en diverse onderzoeken het belang 
van preventieve acties aangeven om langdurig 
ziekteverzuim, stress en burn-out te voorkomen. 

 
• The Lab of Life training. 

Mensen weten zelf het best wat ze nodig hebben om 
lekker in hun vel te zitten. Betrokkenheid en motivatie 
ontstaan door deelnemers zelf de regie te geven.  
The Lab of Life training werkt effectief aan autonomie 
en authenticiteit om succesvol te veranderen en 
nieuw gedrag aan te leren.

• Praktijkgericht coachen & gespreksvoering. 
Meer effectief ieder teamlid bereiken met de 
juiste coachingstechniek? Leer diverse vormen van 
coachingstechnieken en zet deze technieken en 
werkvormen in die daadwerkelijk werkzaam zijn in 
de praktijk om verschillende werknemers optimaal te 
begeleiden.

 
• Be creative @work. 

Nieuwe oplossingen voor problemen of innovatie in  
de werksituatie via creatief denken.  
Ontdek de kracht van creativiteitstechnieken en  
pas ze direct toe om samen te komen tot nieuwe 
inzichten en/of nieuwe innovaties, ideeën en 
oplossingen. 

• Leer minder snel te oordelen. 
Wil je ervaren & leren om echt te luisteren naar 
anderen en nader inzicht verkrijgen op welke 
manier je oordeelt over anderen en op welke 
wijze je minder snel kunt oordelen naar anderen 
in de praktijksituatie? Het leert je weerstanden te 
doorbreken en effectiever met anderen om te gaan

• Coachen in de natuur. 
Via diverse opdrachten al wandelend of staand in 
een bijzondere omgeving verkrijg je nader inzicht 
ten aanzien van je vraag en/of vragen en kom je 
daarna wellicht in actie om zelf verdere stappen te 
ondernemen die jij wenst. 

• Skillstreaming training opkomen voor je mening. 
Meer je eigen mening uiten op het werk of bij 
vrienden, familie?  
Leer diverse skills en oefen gedurende de 
trainingsperiode met het nieuwe gedrag om in de 
dagelijkse praktijk meer op te komen voor je eigen 
mening.

• Leer en verander gedrag in interactie met anderen 
door beeldbegeleiding. 
Leer meer door gebruik van (zelfgemaakte) 
videovoorbeelden over de interacties met anderen. 
Met gebruik van de video(voorbeelden) worden 
gedragspatronen gesignaleerd. Leer hoe deze 
gedragspatronen te veranderen tot meer effectief, 
wenselijk gedrag. 

 
• Meer Human veerkracht. 

Leer om te gaan met veranderingen, verlies, ziekte, 
ingrijpende gebeurtenissen op het werk en thuis. 
Ontdek je eigen veerkracht en hoe deze in stand 
wordt gehouden en beïnvloed. En leer vooral wat 
jezelf kunt doen om de eigen Human veerkracht 
positief te beïnvloeden.

• Skillstreaming training Present yourself. 
Presenteren voor groepen is te leren via de 
training” Present yourself”. Overwin stap voor stap 
je presentatieangst. Leer diverse skills en oefen 
gedurende de trainingsperiode met het nieuwe 
gedrag om in de dagelijkse praktijk effectief te 
presenteren voor anderen.

• Energize-exercise before work. 
Hoe gaan uw teamleden met meer motivatie en 
energie aan het werk? Een variatie aan activiteiten 
en werkvormen (zoals actieve energizers tot 
ademcoaching en mindfulnessoefeningen) passeren 
in (vroege ochtend-) sessies de revue waar 
teamleden aan deelnemen om te ontdekken wat hen 
motiveert en meer energie geeft gedurende de dag. 

• Provocatieve coaching. 
Provocatieve coaching is een vrolijke en bevrijdende 
manier om te communiceren & te coachen. Humor,  

 
warmte en uitdaging vormen de basishouding. 
Door confronterend te coachen met behoud van 
relatie met de ander wordt het doel heel vaak bereikt 
om de ander positief in beweging te krijgen.

• Timespiration. 
Ontdek hoe tijdsdruk je kan inspireren om zinvol, 
effectief en plezierig om te gaan met tijd en leer 
zelf keuzes te maken. Leer meer over tijd creëren bij 
timemanagement, stel prioriteiten en leer meer tijd in 
te plannen voor jezelf.

• Coaching met weerstanden, overeenkomsten & 
tegenstellingen (Pionier & Piraten). 
Met behulp van de methode Pioniers en Piraten 
ontwikkelt u een krachtige, hartelijke en speelse 
houding in zowel werk-privésituatie. Ongewenste 
patronen worden zichtbaar en doorbroken, 
wenselijke gewoontes versterkt. 

• Skillstreaming training reageren op kritiek. 
Effectiever leren om te reageren op kritiek op het 
werk of bij vrienden, familie? Leer diverse skills 
en oefen gedurende de trainingsperiode met het 
nieuwe gedrag om in de dagelijkse praktijk effectief 
te reageren op kritiek van anderen.

• Omgaan met weerstanden & veranderingen: 
gebruik weerstand als teamvoordeel. 
Meer inzicht verkrijgen in samenspel weerstanden 
en motivatie om teamcommunicatie positief te 
beïnvloeden en samen doelen te bereiken? Help die 
collega die altijd ageert tijdens een teamoverleg en de 
collega die niet de afgesproken acties kan nakomen? 
Hoe die “ja/maar” collega tot een keuze krijgen. 

• Music heals. 
De effecten van muziek op het menselijk brein laat 
positieve effecten zien. Wat doet muziek met je brein 
en gezondheid? We laten je de positieve effecten van 
muziek zien en ook ervaren.

• Touch builds trust. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat “high fives”, 
tikken op schouders en “hugs”, humans meer vertrouwen 
geeft en angst vermindert. Naast fysiek contact is ook 
empathie nodig om samenwerking in teams of met 
individuen te bevorderen. De mens heeft behoefte aan 
contact, vriendschap & zorg voor de ander en ook dit is 
te leren. Volg deze scholing individueel of bekijk wat je 
als team kunt verbeteren met echte teamspirit.H
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tegenstellingen (Pionier & Piraten). 
Met behulp van de methode Pioniers en Piraten 
ontwikkelt u een krachtige, hartelijke en speelse 
houding in zowel werk-privésituatie. Ongewenste 
patronen worden zichtbaar en doorbroken, 
wenselijke gewoontes versterkt. 

• Skillstreaming training reageren op kritiek. 
Effectiever leren om te reageren op kritiek op het 
werk of bij vrienden, familie? Leer diverse skills 
en oefen gedurende de trainingsperiode met het 
nieuwe gedrag om in de dagelijkse praktijk effectief 
te reageren op kritiek van anderen.

• Omgaan met weerstanden & veranderingen: 
gebruik weerstand als teamvoordeel. 
Meer inzicht verkrijgen in samenspel weerstanden 
en motivatie om teamcommunicatie positief te 
beïnvloeden en samen doelen te bereiken? Help die 
collega die altijd ageert tijdens een teamoverleg en de 
collega die niet de afgesproken acties kan nakomen? 
Hoe die “ja/maar” collega tot een keuze krijgen. 

• Music heals. 
De effecten van muziek op het menselijk brein laat 
positieve effecten zien. Wat doet muziek met je brein 
en gezondheid? We laten je de positieve effecten van 
muziek zien en ook ervaren.

• Touch builds trust. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat “high fives”, 
tikken op schouders en “hugs”, humans meer vertrouwen 
geeft en angst vermindert. Naast fysiek contact is ook 
empathie nodig om samenwerking in teams of met 
individuen te bevorderen. De mens heeft behoefte aan 
contact, vriendschap & zorg voor de ander en ook dit is 
te leren. Volg deze scholing individueel of bekijk wat je 
als team kunt verbeteren met echte teamspirit.H
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Een offerte aanvragen?

Human Power Now
Mariastraat 19c
6211 EP Maastricht

+31 (0)6 23 50 32 92
info@humanpowernow.com
www.humanpowernow.com

Op uw eigen locatie of 
op inspirerende locaties 
verspreid in uw regio komen 
wij u of uw organisatie graag 
ondersteunen als pedagoog, 
gedragsveranderaar, 
vitaliteitstrainer, 
opvoedingsondersteuner, 
innovator creatief denken, coach, 
workshophouder, dagvoorzitter, 
spreker, teambuilder adviseur of 
een andere rol.

Nadere informatie omtrent ons 
aanbod? Bekijk uitgebreidere 
informatie op de website.

voor alle 
humans & 

organisaties


