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INFORMATIEBLAD 

Informatieblad Kata Seminar

Wij komen ze vaak tegen. Managers die hard werken en zelf veel verantwoordelijkheid nemen. Vanuit 
ongeduld of omdat ze niet weten hoe anders. Het liefst willen ze dat hun mensen meer initiatief en 
verantwoordelijkheid nemen, zodat ze samen resultaat behalen.
Onze ervaring is dat de jaarlijkse beoordelingssystematiek de nadruk legt op harde resultaten en niet 
leidt tot het nemen van verantwoordelijkheid. Sterker nog, het lijkt soms alleen maar het omgekeerde 
op te leveren: weinig motivatie, werkdruk, hoog ziekteverzuim, stress en zelfs  
burn-out.

Iedereen weet dat dit anders moet. En, hoe dan?

Wij weten hoe: Stop beoordelen, start coachen!

Voor wie

Ons KATA seminar is interessant voor iedereen die zich afvraagt hoe je in een organisatie op 
mensgerichte manier resultaten behaalt. In het bijzonder richten wij ons op managers én adviseurs in 
het domein van HR en L&D. Misschien herken je je in één van onderstaande omschrijvingen:
• Managers die willen ontdekken hoe zij hun mensen anders kunnen begeleiden naar resultaat
• Managers die willen leren coachen met direct effect op de resultaten
• Managers die zelf minder hard willen werken en meer willen samen werken naar resultaat
• HR en L&D-adviseurs die op zoek zijn naar een methode om blijvend te leren en presteren
• HR-adviseurs die op zoek zijn naar een andere manier dan de gebruikelijke jaarlijkse   
 beoordelingssystematiek om mensen te begeleiden naar resultaat
• Managers en HR-adviseurs die te maken hebben met veel ziekteverzuim, stress, burn-out en/of 
 gebrek aan motivatie.

Stop beoordelen, 

start coachen



Programma

Het KATA Seminar is bedoeld om jou te laten kennis maken met de veelzijdigheid en toepassing van de 
KATA filosofie. En natuurlijk maak je ook kennis met wie wij, Quality Contact, zijn. 
In een ochtend ontdek je de 5 stappen en 5 vragen, die centraal staan in het coachen van mensen 
naar zichtbaar resultaat en werkgeluk. 
 

Info en inschrijven

Kijk op www.quality-contact.nl voor meer info, zoals actuele data, kosten en faciliteiten. Een optie 
nemen of inschrijven kan via de website, of neem contact op via info@quality-contact.nl.
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http://www.quality-contact.nl

