
MAMAJO’s	  prak,sche	  workshops	  
…	  keuze	  uit	  vele	  gedrags-‐	  en	  communica,eworkshops	  die	  werken	  …	  ook	  erna!	  

Geopend	  van	  maandag	  tot	  en	  met	  vrijdag	  in	  geheel	  Nederland	  	  

Nu	  ook	  in	  uw	  organisa,e!	  
Maak	  een	  vrijblijvende	  afspraak	  
voor	  een	  blijvende	  verandering	   W

ij	  kom
en	  graag	  m

et	  u	  in	  contact	  
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MAMAJO’s	  team	  staat	  klaar	  voor	  u!	  

Marga	  Rijken	  
Prak,jk	  voor	  co-‐ac,ve	  coaching	  06	  2953	  8848	  

John	  Rijsdijk	  
Coachingvraag	  06	  50	  939791	  

Margriet	  van	  de	  Kamp	  
Kamp	  Coaching:	  Training	  &	  Advies	  06	  2957	  4248	  

Ik	  leerde	  door	  op	  te	  stappen,	  
aanwijzingen	  te	  volgen,	  te	  
doen,	  te	  vallen	  en	  door	  te	  

gaan.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  
realiseerde	  ik	  me,	  ik	  fiets!	  



Afspraken	  maken	  die	  werken!	  
	  
Het	  is	  simpel	  in	  theorie,	  maar	  niet	  zo	  makkelijk	  in	  de	  prak,jk:	  	  

o  ‘Waar	  zeg	  ik	  ja	  tegen	  en	  hoe	  zeg	  ik	  ‘nee’	  tegen	  nog	  meer	  
taken?’	  

o  ‘Hoe	  krijg	  ik	  mijn	  medewerker	  tot	  een	  meetbare	  afspraak?’	  
o  ‘Ik	  weet	  wat	  ik	  wil	  en	  kan,	  en	  toch	  luistert	  m’n	  manager	  niet.	  

Hoe	  komen	  we	  nader	  tot	  elkaar?	  
	  
Workshop	  van	  4	  uur:	  één	  voor	  managers,	  en	  één	  voor	  
medewerkers.	  	  
	  
Je	  gaat	  naar	  huis	  met	  een	  persoonlijke	  goodiebag:	  	  

o  Stevig	  inzicht	  in	  jouw	  communica,es,jl.	  	  
o  Je	  hebt	  ervaren	  hoe	  jij	  komt	  tot	  jouw	  resultaatafspraak.	  	  
o  Advies	  om	  jouw	  impact	  te	  vergroten.	  	  

Resultaatgesprekken	  	  
voor	  managers	  en	  medewerkers	  

W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



Ontdek	  wat	  de	  boodschap	  achter	  weerstand	  is,	  en	  leer	  hoe	  jij	  
daar	  invloed	  op	  uit	  kunt	  oefenen.	  	  

	  
Herken	  je	  dit?	  

o  ‘Ik	  heb	  een	  goede	  oplossing	  gevonden	  voor	  een	  probleem,	  en	  nu	  wijzen	  
mijn	  medewerkers	  dat	  af.’	  

o  ‘Met	  al	  mijn	  enthousiasme	  probeer	  ik	  beweging	  in	  m’n	  team	  te	  krijgen,	  
maar	  het	  is	  vaak	  trekken	  aan	  een	  dood	  paard.’	  

o  ‘In	  mijn	  team	  wordt	  behoorlijk	  gemopperd,	  maar	  als	  ik	  dan	  vraag	  naar	  
een	  oplossing,	  blijf	  het	  s,l.’	  

Eendaagse	  workshop	  voor	  leidinggevenden	  met	  de	  nadruk	  op	  inzicht,	  
ervaren	  en	  toepassen.	  	  
	  
Je	  gaat	  naar	  huis	  met:	  
o  Een	  Aha-‐erlebnis	  over	  weerstand	  in	  jouw	  team.	  	  
o  Handvagen	  om	  weerstand	  om	  te	  buigen.	  	  
o  Frisse	  energie	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  	  

Van	  weerstand	  naar	  leerstand	  
W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



Minder	  ‘Ballroom’	  en	  meer	  	  ‘Jazz’	  in	  je	  team.	  
	  

Herken	  je	  dit?	  
o  Vind	  je	  het	  belangrijk	  om	  verantwoordelijkheden	  zo	  laag	  mogelijk	  in	  de	  

organisa,e	  te	  leggen?	  
o  Vind	  je	  het	  las,g	  om	  niet	  meer	  alles	  zelf	  onder	  controle	  te	  hebben?	  
o  Betrap	  je	  jezelf	  regelma,g	  erop	  dat	  je	  je	  medewerkers	  in	  de	  weg	  zit?	  
o  Mis	  je	  het	  prak,sche	  handwerk	  en	  voel	  je	  je	  onthand?	  

	  
2-‐daagse	  workshop	  (met	  terugkomdag)	  voor	  leidinggevenden	  die	  door	  
promo,e	  of	  reorganisa,e	  op	  grotere	  afstand	  van	  de	  opera,e	  komen	  te	  
staan.	  
	  
Je	  gaat	  naar	  huis	  met:	  

o  	  Zin	  om	  meer	  los	  te	  laten.	  
o  	  Concrete	  en	  werkbare	  alterna,even	  om	  je	  zorgen	  te	  hanteren.	  
o  	  Een	  eigen	  stappenplan	  voor	  meer	  ‘jazz’	  in	  je	  team.	  
o  	  Een	  buddy	  om	  mee	  te	  sparren.	  	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Leiden	  en	  loslaten	  
W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



Feedback	  die	  wel	  werkt!	  
	  
Voor	  jou	  als	  je	  dit	  herkent:	  

o  ‘Ik	  pas	  de	  regels	  van	  de	  kunst	  toe,	  maar	  voel	  het	  verzet	  bij	  ieder	  woord	  
groeien.’	  

o  ‘Mijn	  medewerkers	  zijn	  zelf	  hun	  grootste	  cri,cus,	  wat	  kan	  ik	  daar	  nog	  
aan	  toevoegen?’	  

o  ‘Hoe	  geef	  ik	  feedback	  die	  een	  grote	  lach	  op	  het	  gezicht	  brengt?’	  
	  
Eendaagse	  workshop	  van	  4	  uur	  voor	  managers	  en	  medewerkers.	  	  
	  
Je	  gaat	  naar	  huis	  met:	  	  

o  Een	  nieuwe	  kijk	  op	  feedback.	  
o  Vaardigheid	  om	  gedragspatronen	  bespreekbaar	  te	  maken.	  
o  Een	  concrete	  uitdaging	  om	  feedback	  in	  de	  prak,jk	  te	  brengen	  en	  daar	  

meer	  impact	  mee	  te	  hebben.	  

Hogere	  Feedback-‐Kunde	  
voor	  gevorderden	  

W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



“De	  wereld	  zoals	  we	  die	  gecreëerd	  hebben,	  is	  een	  product	  van	  ons	  denken.	  
	  Hij	  kan	  niet	  veranderd	  worden,	  zonder	  ons	  denken	  te	  veranderen.”	  	  

Albert	  Einstein	  
	  

Voor	  jou	  als	  je:	  
o  In	  uitdagende	  situa,es	  een	  helder	  hoofd	  wilt	  houden.	  
o  Wilt	  leren	  van	  succeservaringen	  van	  anderen.	  
o  Nieuwsgierig	  bent	  naar	  je	  onbenuge	  poten,eel.	  
o  Het	  lef	  hebt	  om	  je	  vanzelfsprekendheden	  overboord	  te	  zegen.	  

	  
Workshop	  van	  een	  dag	  voor	  professionals	  in	  organisa,es.	  
	  
Je	  gaat	  naar	  huis	  met:	  	  
o  Meer	  zicht	  op	  je	  denks,jl	  en	  wat	  die	  creëert.	  
o  Een	  nieuw	  perspec,ef	  om	  je	  denken	  te	  veranderen	  en	  op	  een	  nieuwe	  manier	  

over	  je	  veranderproces	  te	  denken.	  
o  Handvagen	  om	  op	  een	  andere	  manier	  aan	  het	  werk	  te	  gaan.	  

Denks,jlen	  in	  veranderprocessen	  
W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



Bespreekbaar	  maken	  van	  hinderlijk	  gedrag.	  
	  
Herken	  je	  dit?	  

o  Er	  wordt	  geroddeld,	  maar	  we	  zeggen	  het	  niet	  tegen	  de	  persoon	  zelf.	  	  
o  Jouw	  collega	  aanspreken	  doe	  je	  niet,	  je	  weet	  toch	  al	  hoe	  je	  collega	  

reageert.	  	  
o  Waarom	  zou	  je	  iemand	  aanspreken?	  Dat	  is	  toch	  de	  taak	  van	  de	  

leidinggevende?	  	  
	  
Workshop	  van	  4	  uur	  voor	  teams.	  	  
	  
Terug	  op	  de	  werkplek	  ervaren	  je:	  

o  Openheid	  en	  vertrouwen	  om	  gedrag	  bespreekbaar	  te	  maken.	  	  
o  Dat	  aanspreken	  eigenlijk	  heel	  eenvoudig	  is,	  en	  respectvol	  kan.	  
o  Dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  elkaar	  aan	  te	  spreken.	  	  

	  
	  

Feedback	  voor	  beginners	  
W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



Van	  winstmaximalisaMe	  naar	  echt	  duurzaam	  ondernemen	  
	  
Liefde	  voor	  de	  klant	  voegt	  meteen	  waarde	  toe:	  

o  Creëren	  van	  nieuw	  energieveld.	  
o  De	  klant	  echt	  begrijpen	  voordat	  je	  begrepen	  wordt.	  
o  Liefde	  voor	  je	  vakmanschap	  verder	  ontwikkelen.	  
o  Samen	  winnen	  door	  het	  bereiken	  van	  gezamenlijk	  belang.	  

Spannende	  dag	  waarin	  medewerkers	  met	  elkaar	  de	  wereld	  van	  de	  klant	  
beleven,	  alterna,even	  leren	  kennen	  en	  toepassen	  in	  de	  prak,jk.	  	  

Verschillende	  werkvormen:	  
o  De	  klant	  deelt	  de	  beleving	  van	  de	  samenwerking.	  
o  Intervisiesessies	  waarin	  de	  klant	  en	  zijn	  problema,ek	  centraal	  staan.	  	  
o  Thema’s	  als	  ‘Hoe	  ziet	  onze	  nachtmerrie	  er	  uit?’	  en	  ‘Onze	  buurman	  start	  

morgen	  dezelfde	  onderneming	  maar	  dan	  zonder	  onze	  tekortkomingen’	  
en	  ‘Mijn	  klant	  ziet	  het	  al,jd	  verkeerd’.	  

Liefde	  voor	  de	  klant	  	  
W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



PrakMsche	  workshop	  waarin	  je	  theorie	  	  
vertaalt	  naar	  jouw	  prakMjk	  

	  
Voor	  professionals:	  

o  Hoe	  leer	  ik	  mezelf	  serieus	  te	  nemen	  door	  te	  kiezen	  wat	  ik	  belangrijk	  
vind.	  

o  Durf	  ik	  de	  krachten	  te	  leren	  kennen	  waarmee	  ik	  effec,ever	  ben?	  
o  Hoe	  kom	  ik	  tot	  echte	  samenwerking	  met	  mijn	  omgeving	  waardoor	  we	  

beide	  profiteren,	  leren	  en	  meer	  synergie	  bereiken?	  
	  
Workshop	  van	  3	  dagdelen	  (met	  tussen	  elk	  dagdeel	  een	  pauze	  van	  6	  
weken)	  zowel	  voor	  managers,	  teamleiders	  als	  medewerkers.	  	  
	  
Je	  gaat	  naar	  huis	  met:	  	  

o  Kennis	  van	  jouw	  kracht	  en	  mogelijkheden.	  
o  Handvagen	  waarmee	  je	  meer	  kunt	  bereiken	  dan	  je	  voor	  mogelijk	  hield.	  
o  Leerpunten	  die	  je	  de	  volgende	  dag	  meteen	  toepast	  in	  de	  prak,jk.	  	  

De	  7	  effec,eve	  eigenschappen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
in	  de	  prak,jk	  

W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  



Inzet	  van	  gedragsanalyse.	  
	  
Breed	  inzetbaar:	  

o  Om	  de	  communica,evaardigheden	  te	  vergroten.	  
o  Om	  het	  werkklimaat	  te	  verbeteren.	  
o  Om	  de	  betrokkenheid	  te	  vergroten.	  
o  Voor	  de	  ontplooiing	  van	  medewerkers.	  
o  Voor	  het	  oplossen	  van	  conflicten.	  	  
o  Voor	  het	  oplossen	  van	  problemen	  in	  samenwerking.	  

	  
	  
Analyse	  wordt	  uitgevoerd	  door	  gecer,ficeerde	  professional.	  Verdere	  
invulling	  in	  afstemming	  met	  de	  gewenste	  behoefe.	  	  
	  
Geef	  concrete	  handvagen	  voor	  samenwerking.	  Kan	  uitstekend	  wordt	  
gecombineerd	  met	  de	  7	  effec,eve	  eigenschappen	  in	  de	  prak,jk.	  

Gedragsanalyse	  voor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
medewerkers	  en	  teams	  
W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  

D I S C



MAMAJO	  heef	  als	  overtuiging	  dat	  posi,eve	  emo,es	  over	  langere	  
,jd	  fysieke,	  cogni,eve	  en	  sociale	  hulpbronnen	  opbouwen.	  Hierbij	  gaat	  
het	  over	  wat	  binnen	  jouw	  ‘werkingsveld’	  verder	  mag	  worden	  
ontwikkeld.	  

Surfen	  op	  de	  golven	  van	  je	  kracht	  
W
ij	  kom

en	  graag	  m
et	  u	  in	  contact	  

Een	  kampioen	  ziet	  elke	  ervaring	  
als	  een	  kans	  om	  te	  leren.	  
S,lstaan	  om	  elkaar	  te	  
inspireren,	  successen	  te	  
delen	  en	  krachten	  te	  
versterken:	  klaar	  voor	  de	  
volgende	  golf!	  



MAMAJO’s	  voeding	  

Lef	  in	  	  
doen	  

Zelf	  
vertrouwen	  

Kracht	  &	  
Kwetsbaar

heid	  


