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Sparren met Ton van Rhoon
Je voelt je sterk als het gaat om je expertise en je inhoudelijke betrokkenheid, maar je positie en bijbehorende
verantwoordelijkheden vallen je soms zwaar. Besluitvorming plaatst je nogal eens voor hete vuren. Aan je performance worden
hoge eisen gesteld. En…. ook de strateeg in je wordt regelmatig op de proef gesteld.

Bij wie kun je terecht om in alle rust je gedachten te ordenen of een gecompliceerde kwestie voor te leggen? Lang niet altijd kan
dat in je eigen (werk)omgeving. Wij bieden je de mogelijkheid om 1-op-1 te sparren met Ton van Rhoon. Ton van Rhoon is al vele
jaren sparringpartner van bestuurders, managers, wetenschappers en veelbelovende professionals. Zijn expertise ligt op het vlak
van strategie, communicatie en leiderschap. Hij luistert, stelt (kritische) vragen, reflecteert, stimuleert, inspireert, denkt mee en
geeft advies. Om - samen met jou - te komen tot andere invalshoeken, een helder plan van aanpak of een krachtige profilering. Zo
haal je het optimale uit jezelf en uit je performance.

Voorbeelden van veel gestelde vragen:


Ik geef een presentatie voor decisionmakers. Hoe maak ik die tot een succes?



Ik heb binnenkort een interview. Hoe ga ik om met vooringenomen standpunten en lastige vragen van de journalist?



Ik sta voor een veranderingsproces. Hoe ga ik om met weerstand?



Ik ben net aangesteld in een nieuwe functie. Het verwachtingspatroon is hoog. Kan ik af en toe met je sparren?



Ik moet in mijn team ingesleten patronen doorbreken. Hoe ga ik om met ‘lastige types’?



Hoe kan ik me het beste positioneren in deze delicate kwestie waarbij meerdere belangen spelen?



Hoe blijf ik overeind in de ‘slangenkuil’?

Praktische informatie
Voordat het sparren kan beginnen, is er eerst een oriënterend gesprek met Ton van Rhoon. Om te kijken of er een ‘klik’ is en om je
vraag in kaart te brengen zodat er een inschatting gemaakt kan worden van het aantal sessies waarin jouw vraag kan worden
uitgediept. Soms is één sessie al voldoende, soms zijn meerdere sessies gewenst. De 1-op-1-sessies vinden in principe plaats bij
Quintrix, een prettige ruimte in het markante witte gebouw aan de Hesselink van Suchtelenweg in Wageningen, maar - in overleg is een andere locatie uiteraard ook mogelijk. Heb je belangstelling? Mail ons - info@quintrix.nl - voor het maken van een afspraak.

‘Omdat je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander je de stand van je zeilen’

e: info@quintrix.nl . s: www.quintrix.nl

