Kleurplaat-op-Maat
Een kleurplaat. Leuk voor kinderen, en… je ziet ook steeds vaker ‘volwassen’ versies. Kleuren is leuk,
je speelsheid en je creativiteit worden weer ’s getriggerd. Heel goed voor een mens! En…met een
kleurplaat kun je nog meer. Vanaf nu is er de Kleurplaat-op-Maat, speciaal voor jou en je team! Voor
de fun én een hulpmiddel om stil te staan bij veerkracht, ergernissen en goede ideeën!

Wat is de Kleurplaat-op-Maat?
Een kleurplaat die ik maak exclusief voor jou en je collega’s. Jullie bepalen wat erop komt! Je kunt
kiezen uit drie typen platen:
1. De Opbeur-plaat, over veerkracht: wat helpt om positieve energie te krijgen/houden?
2. De Zeur-plaat, om even lekker te klagen…
3. De Ik-De-Directeur-plaat, over wat jij/jullie graag anders en beter zou(den) wil(len): wat zou
veranderen als je de touwtjes in handen had?

Hoe krijg jij een Kleurplaat-op-Maat?
We plannen een (online) afspraak van maximaal een uur met (een deel van) je team. Voorafgaand aan
die afspraak hebben jullie het thema gekozen en de gedachten alvast wat ‘opgewarmd’. Dat kan
bijvoorbeeld door een aantal gerichte vragen, als je wilt help ik je daarbij in de voorbereiding. We
spreken sowieso van tevoren af voor een ‘intake’, dat helpt mij al een eindje op weg.
Tijdens de online sessie luister ik naar jullie verhalen, anekdotes en ideeën, en stel ik hier en daar
vragen die helpen om beelden nog net wat scherper te maken (hierin zet ik zo af en toe de pet van
coach/begeleider op, ook die komt goed van pas). Ik vertaal wat ik hoor en zie naar een kleurplaat met
de belangrijkste, meest opvallende en leukste elementen. Je ontvangt de kleurplaat een paar dagen
later digitaal, als pdf of jpeg.

Wat kun je daarmee?
Pret maken! De kleurplaat is een feest van herkenning én erkenning: jouw punten worden verbeeld,
met aandacht voor de essentie en ook met humor en relativering. Dat doet goed, én het geeft lucht.
Bovendien is de plaat een blijvende herinnering aan deze bijzondere tijd.
Wat óók kan: de kleurplaat delen en gebruiken om het gesprek binnen je team voort te zetten, en er
zelfs acties aan te koppelen. Print de plaat, en laat elk teamlid bijvoorbeeld voorkeuren, accenten of
prioriteiten met verschillende kleuren aangeven. Hang de ingekleurde platen naast elkaar, en je hebt
meteen inzicht: in de verschillen én overeenkomsten. Daar kun je mee verder!

Wat kost een Kleurplaat-op-Maat?
Een Kleurplaat-op-Maat heb je al voor € 450,00 excl. BTW. Dit bedrag is inclusief voorbereiding en de
(online) sessie met je team. Wil je een langere sessie of meerdere kleurplaten, dan gaan we in overleg en
daar komen we dan ongetwijfeld uit. Ik teken graag voor je!

