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HAAL HET BESTE UIT JEZELF 
EN JE MEDEWERKERS

Professionele en 
Persoonlijke 
Ontwikkeling



DE DOELSTELLING VAN HET TRAJECT IS DE 
VOLGENDE:
• Het verbeteren van de productiviteit en effectiviteit 

van een medewerker in relatie tot zijn of haar functie;
• Het aanleren van vaardigheden en technieken voor 

goed individueel leiderschap;
• Het aanleren van sociale vaardigheden om goed 

samen te kunnen werken.

WAT BRENGT DIT TRAJECT
PPO richt zich op het verbeteren van het inzicht 
in eigen functioneren en het aanleren van gedrag 
en vaardigheden die nodig zijn om in de gewenste 
situatie te komen. Het traject beoogt een aanzet te 
geven tot effectiever functioneren, dat wil zeggen: 
het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen 
proces, bewustwording, betrokkenheid, bewust 
keuzes maken, effectiviteit en taakvolwassenheid. De 
praktijk leert dat het traject zowel doorwerkt naar de 
werksituatie als naar de privé situatie.

UITGANGSPUNTEN
Succesvolle organisaties onderscheiden zich door 
de mensen die er werken. Meer en meer is de 
behoefte van werkgevers en medewerkers gericht op 
ontwikkeling en groei. Werken vanuit authenticiteit, 
oorspronkelijkheid, creativiteit en vrijheid, in contact 
met je vermogens en dat waar je voor staat maakt 
dat je potentieel vrijuit kan stromen. Wanneer dit 
vermogen vrijkomt en je het aanwendt is succes 
voor nu en de toekomst verzekerd, zowel voor jezelf 
als voor het bedrijf. Het gaat erom dat je doet waar 
je goed in bent en dat je onderkent waar je jezelf 
tegenhoudt. Onderzoek mogelijkheden en durf de 
keuze te maken om ander gedrag in te zetten. Inzicht 
in wat er speelt, acceptatie van de situatie zoals die op 
dit moment is en leren uitgaan van vertrouwen spelen 
een essentiële rol in het komen tot gewenst gedrag.

OPZET
PPO bestaat uit een aantal modules met diverse 
thema’s. Op basis van de specifieke vragen van de 
verschillende deelnemers ontwikkelt Refleks Training 
en Coaching een opzet van het PPO-programma op 
maat. De duur van het PPO-traject, in zijn meest 
uitgebreide vorm, is 12 tot 14 maanden. Het bestaat 
uit 10 workshops van 4 uur en 18 individuele sessies 
van 2 uur. De duur en het programma kunnen worden 
aangepast aan de specifieke vraag die in de organisatie 
leeft.
Hoewel alle deelnemers hetzelfde traject volgen, 
kan iedere deelnemer zijn eigen specifieke 
vraagstelling bepalen. Deze wordt afgestemd met 
de leidinggevende. De eigen leidinggevende wordt 
nadrukkelijk betrokken bij het traject (bij de intake, 
tussen- en eindevaluatie) om zo de verbinding te 
leggen tussen de persoonlijke ontwikkeling van 

Het traject “Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling”  

(PPO) is bedoeld voor mensen die een stap willen maken in 

hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.  



de deel nemers en de praktijk. Zodoende verbetert 
PPO zowel de effectiviteit op individueel als op 
afdelingsniveau. Het traject, in de meest uitgebreide 
vorm, bestaat in grote lijnen uit de volgende 
geïntegreerde onderdelen:
• Individuele intakegesprekken om de vraagstelling te 

specificeren (2x)
• Persoonlijk ontwikkelplan
• Workshops: (1 x per maand)
• Individueel traject bestaande uit 18 coachsessies 

gericht op vraagstelling en verdieping van de 
workshops (1 à 2 x per maand)

• Tussentijdse en eindevaluatiegesprekken (2x)

WERKWIJZE
Het traject bestaat uit een afwisseling aan cognitieve 
en meer ervaringsgerichte oefeningen: modellen, 
rollenspellen, presentaties, visualisaties en 
opstellingen. De meer cognitieve oefeningen leiden 
tot begrip en inzicht. De ervaringsgerichte oefeningen 
richten zich op het bewust in contact komen met 
jezelf. Hiermee is een medewerker in staat….
• Beter contact te maken met anderen
• Beter in staat de eigen mening te formuleren
• Duidelijkere grenzen te stellen
• Keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen
• Zich authentiek en vanuit de eigen kracht te 

gedragen in de groep

Dit heeft tevens een positieve invloed op omgang 
met collega’s, partner en kinderen en anderen uit de 
omgeving waarin de medewerker functioneert.
De ervaringsgerichte oefeningen maken situaties 
bovendien concreet en zorgen ervoor dat het geleerde 
beklijft. Medewerkers komen hiermee gemakkelijker 
tot een wezenlijke en blijvende gedragsverandering.

GROEPSGROOTTE
Tussen de 6 tot 12 deelnemers.

Individuele sessies

Deze richten zich op de individuele vraagstelling. Ze 
zijn bovendien een verdieping op de onderwerpen 
uit de workshops. De deelnemers leren bijvoorbeeld 
hoe ze zichzelf succesvol kunnen profileren in de 
organisatie, hoe proactief te handelen en hoe ze 
het werk beter kunnen managen. Aan het eind van 
de sessies kunnen de deelnemers beter invloed 
uitoefenen op diverse situaties.

Focus: “Wie ben ik en wat wil ik?”

PERSOONLIJK PROFIEL – is gericht op bewust leren 
kennen van de eigen authenticiteit het leren 
(her) kennen van eigen voorkeursstrategieën en 
hulpbronnen met onderwerpen als kwaliteiten, 
valkuilen, uitdagingen drijfveren, overtuigingen. 
Deelnemers worden zich bewust van hun wensen en 
ambities waar hun kracht ligt en hoe ze deze effectief 
kunnen inzetten.
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT – gaat in op onderwerpen 
zoals persoonlijke visie, proactiviteit, prioriteiten en 
doelen stellen en verantwoordelijkheid nemen.
PERSOONLIJKE PRESENTATIES EN FEEDBACK – gaat in op 
diverse presentatietechnieken. Deelnemers leren zich 
naar elkaar uit te spreken en feedback te ontvangen.

Focus: “Aanleren van communicatieve en 
samenwerkingsvaardigheden”

COMMUNICATIE – is gericht op het bewust worden 
van de eigen communicatiestrategieën en de 
mogelijkheden daarin. Hierin worden verschillende 
communicatiestrategieën en aansluittechnieken 
behandelt. 
INDIVIDU EN TEAM – behandelt de onderwerpen als 
verbinding aangaan in relatie met jezelf blijven, 
grenzen stellen en teamvorming.

Focus: “Interactie met omgeving”

BEÏNVLOEDEN – behandelt de eigen impulsen /  
“ja-stroom” volgen. Deelnemers leren verschillende 
beïnvloedingsstijlen toepassen.
OMGAAN MET CONFLICTEN EN BELANGEN – behandelt 
defensiemechanismen en omgaan met frustraties /
emoties bij jezelf in relatie met frustraties / emoties 
van anderen.
INTEGRATIE EN REFLECTIE – in deze workshop 
integreren de deelnemers de geleerde kennis en 
vaardigheden. Zij reflecteren op het eigen leerproces 
en geven vorm aan hoe het geleerde in de toekomst 
toegepast kan worden.

EEN TRAJECT KAN BIJVOORBEELD UIT DE 
VOLGENDE MODULES BESTAAN:



Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met: 

Heleen van Ommeren

M 06-51571335

h.van.ommeren@hetnet.nl 

Valeriusstraat 161 HS,

1075 EV AMSTERDAM

Heleen van Ommeren is de persoon 

achter Refleks Training en Coaching. 

Ze heeft zich ontwikkeld van 

loopbaanadviseur tot trainer, coach 

op het gebied van communicatie en 

persoonlijke groei en lichaamsgericht 

psychotherapeut. Sinds 2002 heeft ze 

haar eigen bedrijf Refleks Training en 

Coaching. In haar werk combineert ze 

methodieken en inzichten vanuit het 

trainings- en advieswerk (het rationele) 

met methoden uit het lichaamswerk 

(Core Energetica, NLP, openstellingen 

en Mindfullness / Vipassna. Heleen 

heeft jarenlange ervaring in het trainen, 

coachen, begeleiden en opleiden 

van verschillende doelgroepen. Ze is 

een ervaren coach en therapeut van 

professionals en begeleidt mensen die 

op wat voor manier dan ook tegen zaken 

aanlopen in het uitoefenen van hun 

functie.

www.heleenvanommeren.nl
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