workshop
1 dagdeel (3 uur)
NVM geaccrediteerd
met 3 studie-uren

de

Factor!
word de beste
makelaarsversie
van jezelf

De M-Factor!
De dynamiek binnen het makelaarsvak is groot en veeleisend.
Grenzen tussen werk en privé vervagen. Internet speelt een belangrijke
rol en klanten worden steeds mondiger. Hoe ga je hiermee om? Er wordt een
ander soort makelaar verwacht, maar wat voor één? Hoe bied je toegevoegde
waarde in die wereld én onderscheid je je van andere makelaars?
Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de persoon die jij als makelaar bent.
Dus: wie ben jij? Waar ligt jouw kracht?
De Bewuste Makelaar is een leerlijn die speciaal is ontwikkeld om jou in staat te stellen
de beste (makelaars)versie van jezelf te zijn. Een apart (en los te volgen) onderdeel van
de leerlijn is de workshop ‘De M-factor’. In deze workshop pak je direct de essentie van
de leerlijn beet en maak je de eerste stappen in het beantwoorden van bovenstaande
vragen.

Heb jij de M-Factor?
In de workshop behandelen we drie onderwerpen: balans, contact en emoties.
Balans gaat puur over jou, de KliQ met jezelf. Wat is belangrijk voor je, wat past bij jouw
persoonlijke waarden en wat betekent dat voor de keuzes die je maakt? Begrip van je
‘Makel-aard’ vormt de basis voor een goede ‘work-life balance’.
Contact gaat over de KliQ maken met de ander. Inzicht in de manier van communiceren
tussen personen vraagt begrip van de manier van waarnemen en interpreteren. En dát
toepassen zorgt ervoor dat je concreet en doelgericht kunt Makelen.

We leren je ook nog je gedachten en emoties te sturen zodat je de KliQ kunt behouden:
Mind-Matching. Zo kun je ook in uitdagende situaties krachtig blijven acteren
en communiceren op hetzelfde niveau.

Kijk op www.debewustemakelaar.nl
voor workshopdata of neem direct contact op
om in-house workshops te plannen.
NVM leden € 150,-, Niet NVM leden € 200,(Prijzen Exclusief BTW)

info@debewustemakelaar.nl
Nick Schmitz: 06-4103 5537
Bart de Louw: 06-2880 3389
Ontwikkeld door: KliQ! 'ontwikkelingstrajecten voor de bewuste makelaar‘ door Nick Schmitz en Bart de Louw

