WAT ZEGGEN DEELNEMERS?
Met welke (drie) zinnen zou je dit boost weekend aanraden aan anderen?
Alle theorieën over effectief communiceren, persoonlijke regie voeren dalen in en krijgen betekenis. Het is beste
cadeau wat je jezelf kan geven. Een zinvolle investering voor werkgevers (en zijn /haar werknemers) over impact
hebben.
Als je vanaf hier weer naar huis gaat sprankel je van inspiratie en positieve energie. Laat je even 'optillen uit het
dagelijkse bestaan'.
Op een mooie plek en met prima verzorging werken aan persoonlijke ontwikkeling. Tijd en aandacht om stil te
staan bij wat je belangrijk vindt en hoe je daar - na het weekend- mee verder wil.
Het Boost weekend is een UNIEKE combinatie van met je lijf en hoofd bezig zijn. Laat je in een heerlijke omgeving
en onder luxe omstandigheden inspireren om te groeien als mens!

Hoe zou je stijl en werkwijze van Marinka omschrijven?
Duidelijk, overtuigend en warm. Flexibel. Open.
Toegankelijk en warm, je hebt er oog voor om mensen tot nadenken aan te zetten, beschikt over goede
communicatieve vaardigheden
Veelzijdig. Heel veel kennis en ervaring. Heeft veel in haar bagage wat ze effectief voor anderen inzet. Met respect
voor de ander, zonder belerend te zijn. Marinka weet waarover ze het heeft. Helpt de ander eigen inzichten te
vinden. Krachtig maar niet dwingend.
Hartelijk, menselijk, kwetsbaar, sterk, eigen, creatief, doordacht

Wat vind jij sterke punten in haar werkwijze?
De vele voorbeelden die ze kan geven, puttend uit werkverleden.
Mensen met elkaar verbinden
Respectvol, integer helpend en veelzijdig
Dat ze tussen alle info/theorien/wijsheden/etc haar eigen samenvatting durft te maken van dat wat haar inspireert,
en dat vervolgens overbrengt op een mooie wijze.

Heb je tips voor Marinka?
Informatie meegeven of en hoe deelnemers Marinka kunnen consulteren. Follow up.
Het programma is veel impactvoller dan ik dacht. Dat is absoluut positief! Er was voldoende goede informatie
vooraf, dus daar lag het niet aan. Misschien kun je iets bedenken waardoor de impact van het programma vooraf al
meer doorklinkt. Dan krijgen meer mensen een kans om het mee te maken.
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