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Bij elkaar komen is een
begin, bij elkaar blijven is
vooruitgang, met elkaar
samenwerken is succes.

MAADwerk
De wens van iedere organisatie is het hebben van betrokken, energieke en
veerkrachtige professionals, zij zijn tenslotte de belangrijkste bouwstenen
van je organisatie. Door je professionals te (ver)binden en te motiveren
haal je het beste uit hen naar boven. Wil jij samen met je organisatie of
team een stap voorwaarts maken?
Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het creëren en stimuleren
van een cultuur waarin intrinsieke motivatie en reflectie kernwaarden zijn.
Binnen ons aanbod staan plezier, veiligheid, prikkelen en ruimte nemen
om te ervaren centraal, met als resultaat bewustwording en een veerkrachtigere professional.
Iedereen is uniek. Ja, jij ook!
Persoonlijke aandacht en maatwerk staan bij ons centraal. Met de door
ons ontwikkelde modules en coaching als uitgangspunt, stemmen wij ons
aanbod af op de vraag en ontwikkelingsdoel van de professional en
organisatie.

Kortom, MAADwerk!

Ons verhaal
In 2010 kwamen wij, Manuel en Daan, elkaar tegen op de werkvloer in de gehandicaptenzorg en er
was direct een klik, zowel op werkgebied als daarbuiten. Naast het begeleiden van mensen met een
verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag vonden wij elkaar ook in het trainen en
coachen van professionals. In de loop der jaren hebben wij door alle opgedane kennis en ervaring
een visie ontwikkeld over hoe wij kijken naar gedrag en veerkracht. Aangezien wij beiden niet houden
van stilzitten werden er al snel stappen gezet. Eerst klein op de werkvloer maar al snel leidde dit tot
grote toekomstplannen om professionals te ondersteunen bij hun ontwikkeling, met als resultaat de
start van MAAD trainen & coachen in november 2018.
MAAD trainen & coachen staat voor een prikkelende aanpak, persoonlijke betrokkenheid en professioneel aanbod op maat. Actief leren door praktisch aan de slag te gaan op het gebied van
veerkracht, grensoverschrijdend gedrag & teamontwikkeling.
Relatiegerichte zorg is onze drijfveer om professionals te trainen en coachen. Dit houdt in dat wij
ervan uitgaan dat de professional alleen zorg en aandacht kan geven aan de klant als hij investeert
in zichzelf. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat professionals zich altijd willen blijven ontwikkelen en
professionaliseren om op deze manier het beste in het team en zichzelf naar boven te halen.
Ontwikkelen doe je volgens MAAD samen in een positieve, open en vertrouwde omgeving.
De kracht van onze aanpak is ervaren en bewustwording. Wij zijn van mening dat de best mogelijke
oplossing ontstaat op het moment zelf, vanuit de groep of het individu. Team MAAD stimuleert professionals om zelf tot die oplossing te komen. Dit vraagt een actieve en reflectieve inbreng van de
professional met als resultaat een zelfbewuste, betrokken en gemotiveerde professional.

Team MAAD

Een enthousiast & vakkundig
team biedt MAADwerk.

Manuel Steps
Trainer - coach
Manuel is een energieke, creatieve geest die lef en gezond
verstand in de juiste dosis combineert. Deze eigenschappen
neemt hij mee in het geven van trainingen en het coachen
van professionals. Hij helpt je op weg naar meer impact,
minder gedoe, en meer lol.
Als sociaal agoog en trainer/coach heeft Manuel jaren ervaring in de sector zorg & welzijn op het gebied van coachen
en trainen. Door zijn combinatie van rust en humor creëert hij
een veilige en ontspannen leeromgeving waar ontwikkelen
centraal staat.

Daan Schraven
Trainer - coach
Dat plezier en leren hand in hand kunnen gaan ervaar je
tijdens een training van Daan. Hij houdt ervan om professionals aan het denken te zetten met uitdagende werkvormen
waarbij veiligheid en vertrouwen de basis vormen. Het motto
van Daan luidt dan ook: ‘ontwikkelen doe je het beste in actie,
door te ervaren en te experimenteren’.
Opgeleid als sociaal agoog en trainer/coach weet hij als
geen ander hoe je mensen beweegt. Met zijn enthousiasme,
humor en het geven van opbouwende feedback weet hij anderen te prikkelen om samen grenzen te verleggen. Met zijn
jarenlange ervaring in cliëntenzorg en het geven van trainingen weet hij wat werkt in de praktijk. Een mooi staaltje van
denken en vooral veel doen.

Leren & ontwikkelen
Onze visie op ontwikkelen door middel van trainen en coachen is gebaseerd op het ervaren in een
veilige omgeving. Leren door doen, ervaren en reflecteren staan hierin centraal. De theoretische
onderbouwing binnen onze modules heeft als doel deze eerder genoemde aspecten te versterken. Wij hanteren bij onze trainingen het 70:20:10 principe. Dit houdt in dat 70% van de leertijd binnen
ons aanbod gericht is op het actief ervaren door onder andere gebruik te maken van uitdagende
werkvormen en de inzet van trainingsacteurs. 20% van de leertijd binnen een training gebruiken wij
voor feedback, reflectie en coaching. De resterende 10% wordt besteed aan theoretische onderbouwing.
Door middel van actief leren krijgt de professional de kans om zelf tot nieuwe inzichten en doelen te
komen om zodoende een duurzame gedragsverandering te realiseren.

20%

Feedback,
reflectie &
coaching

10%

Theorie

70:20:10 principe

70%
Actief leren

Onze werkwijze

“Ja maar, de praktijk is anders dan de training”. Dit is een vaak uitgesproken zin door
professionals tijdens een training of cursus.
Ons aanbod is anders. Wij gaan praktisch
aan de slag en plaatsen de professionals
in situaties die in de praktijk voorkomen. Wij
koppelen de theorie direct aan de praktijk.
Dit houdt in dat de professionals niet alleen
bezig zijn met de theorie maar de theorie
ervaren in de praktijk, de meeste mensen
zijn tenslotte doeners. Hierdoor wordt al snel
duidelijk welke acties effectief zijn en welke
niet.
Trainen bij MAAD is het ervaren van de praktijk in een veilige leeromgeving waardoor bewustwording wordt gecreëerd. Je traint met
je directe collega’s om de trainingssituatie te
kunnen vertalen naar de praktijk.
Tijdens onze trainingen bieden wij werkvormen aan waarmee je leert omgaan met
je eigen gedrag, gedachtes en gevoel. Het
trainen van alleen vaardigheden is achterhaald vanwege de beperkte winst en
efficiëntie. Daarom gaan wij er met onze
trainingen vanuit dat je moet begrijpen en je
bewust moet zijn van je eigen mogelijkheden,
waarmee je het geleerde onderdeel maakt
van je eigen gedrag.
Een training is niet het eindstation van
leren maar in onze ogen het beginpunt. Door
samen op de werkvloer het geleerde uit te
voeren, reflecteren en bij te stellen blijf je
jezelf ontwikkelen.

Dit informele leren stimuleren wij door coaching (on the job) en intervisie aan te bieden. Wij
geloven in de kracht van de herhaling, daarom
zorgen wij ervoor dat de onderwerpen van trainingen op een prikkelende manier na verloop
van tijd weer onder de aandacht van jou komen.
Naast eventuele follow-ups zorgt dit ervoor dat
je met de inhoud bezig blijft en het leerrendement geoptimaliseerd wordt.
Samenwerken doen we dag in dag uit. Soms
gaat dat als team heel gemakkelijk, dan weer
stroef. Teamontwikkeling van MAAD is de olie om
het team soepeler te laten draaien.
Coaching door MAAD staat voor persoonlijke en teamontwikkeling welke wordt ingezet
om wenselijke en duurzame veranderingen te
stimuleren. Vanuit gelijkwaardigheid ondersteunen wij jou en het team bij het behalen van
de gekozen doelen. Tijdens coaching van MAAD
krijg je nieuwe inzichten door te reflecteren op
je eigen gedrag en de doorlopende processen.
Op deze manier wordt je bekwamer en zelfverzekerder in het bereiken van doelen. Dit doen wij
door middel van ervaringsopdrachten, gerichte
reflectie en het gebruik van passende tools en
technieken.

Wat wil je vandaag
anders doen dan
gisteren?

Aanbod
Bij MAAD zijn we altijd bezig met het realiseren van een afgestemd aanbod. Ben je op zoek naar een ontwikkeltraject op maat voor een team of een hele organisatie? Wil je een training of coachingstraject langer
of compacter? Diepgaand of luchtig? Specifiek afgestemd op een thema of doelgroep? Of wil je modules
combineren? Of het nu gaat om een losse training of een complex coachingstraject, wij worden graag
uitgedaagd in het ontwikkelen van maatwerk. We denken graag mee om samen tot de best passende
aanpak te komen.
Wij werken op basis van modules die op vraag aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Met de door ons ontwikkelde modules als uitgangspunt stemmen wij de trainingen af op de vraag, ontwikkelingsdoel, niveau
en leervoorkeur. Elke module heeft een eigen online leeromgeving waar je alle informatie op een dynamische manier op je gemak kunt bekijken. Om het geleerde voortkomend uit dit totaalpakket te borgen en op
de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, bieden wij follow-up trainingen aan.
Wil jij jezelf of je team prikkelen? Coaching bestaat bij MAAD uit teamontwikkeling en individuele coaching.
Deze kunnen afzonderlijk ingezet worden, maar ook gekoppeld worden aan onze trainingsmodules. Ook is
het mogelijk om te kiezen voor coaching on the job. Dit betekent dat de coach samen met jou het werkveld
instapt om je in een praktijksituatie te coachen.
Medewerkers stimuleren om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling? Misschien is de strippenkaart
dan wel iets voor jou. Hiermee geef je de professionals het vertrouwen om te kiezen wat bij hun ontwikkeling
past. Zo worden zij regisseur van hun eigen ontwikkeling.

Trainingen

Coaching

€ 770 per dagdeel*

Offerte op maat*

01.

02.

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
MAAD Trainen & coachen is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) Geregistreerde instelling.
Het CRKBO-register geeft aan dat de kwaliteit van ons aanbod aan hoge eisen voldoet. Hierdoor is het mogelijk om ons aanbod vrij van BTW aan te bieden.

Trainingen
Module 1:

Persoonlijke veerkracht
Wanneer iemand veerkracht toont zeggen we eigenlijk dat diegene een bepaalde souplesse heeft
om met het leven om te gaan. Veerkracht is het
vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag, maar wie veerkrachtig is kan ook omgaan
met succes en voorspoed. Je 'veert' als het ware
terug. Goed nieuws, je kan je veerkracht trainen!
In deze module gaan we aan de slag met je persoonlijke grenzen en wat jouw energievreters en
gevers zijn. Hiermee krijg jij inzicht in jouw energiebalans en wat mindset hier aan bij kan dragen.
2 - 4 dagdelen, maximaal 10 personen

Module 2:

Stress (is) de baas
We love stress, the spice of life!
Het zet je op scherp als het moet, maakt je slimmer,
alerter en sneller.Maar het kan soms ook heel vervelend zijn….. Meestal is dit het geval als het langer
duurt of de situatie heel intens is. Wil jij weten wat
stress met jou en de ander doet en hoe je hiermee
kan omgaan? Wat triggert ons als mens en hoe krijgen we meer controle over onze eigen stress? Dan
is deze module echt iets voor jou!
1 - 2 dagdelen, maximaal 10 personen

Nog
weerbaarder
&
veerkrachtiger
door een
cadeautje van
ons!
4 modules in
3 dagen.

Module 3:

De-escalerend werken

Module 1

Module 2
+
Module 3
+
Module 4

Een MAADje meer

+

BAM! Die woorden komen aan…..Maar tja, het hoort
er bij! Ben jij je bewust wanneer je te maken hebt
met grensoverschrijdend gedrag?
Als je werkt met mensen kun je lastige situaties mee
maken. Momenten waarop de ander de controle verliest of bewust jouw grenzen over gaat. Dan
is het een flinke uitdaging om in contact met de
ander te blijven en een veilige situatie te creëren;
oftewel te de-escaleren! Samen met de trainer en
trainingsacteur ga je praktisch aan de slag met
bewustwording over je eigen opvattingen, houding
en handelen. Met de handvatten en inzichten die je
hierdoor krijgt leer je pro-actief te handelen en kun
jij met meer zelfvertrouwen situaties de-escaleren.
2 - 4 dagdelen, maximaal 10 personen

Module 4:

Persoonlijke veiligheidstechnieken
Ieder mens heeft reflexen. Denk bijvoorbeeld aan
het moment dat je struikelt en je jezelf probeert op
te vangen. Deze reflexen en je instinct zijn de basis
voor het handelen binnen de module persoonlijke
veiligheidstechnieken. In deze module ga je aan de
slag met het positioneren in dreigende situaties en
leer je technieken waarmee jij jezelf in veiligheid kan
brengen.
1 - 2 dagdelen, maximaal 10 personen

Coaching
Teamontwikkeling
Cruyff zei ooit eens: “Ik ben niet op zoek naar de 11 beste voetballers maar op zoek naar het beste team". Dit
sluit perfect aan bij onze insteek van teamontwikkeling. Wij denken namelijk dat bij een goed functionerend
team de teamleden elkaar versterken, elkaar aanvullen en bereid zijn om voor elkaar te werken. Dit proces
is ook precies waar je mee aan de gang gaat bij teamontwikkeling. Tijdens teamontwikkeling ga je samen
met je team op zoek naar de mogelijkheden en uitdagingen van jouw team. Jullie gaan elkaar maar ook
jezelf beter begrijpen. Waarom zijn we zoals we zijn, doen we zoals we doen en welke behoeftes hebben
we? Teamwork is tenslotte inspelen op de behoeftes van de ander.
Dit doen wij, het liefst in de buitenlucht, door aan de slag te gaan met gedrag, teamrollen en het denken
in mogelijkheden en verantwoordelijkheden als team. Door samen te doen, ervaren en reflecteren ontdek
je de specifieke krachten van jullie team. Tijdens onze teamdagen zetten wij het team in de ontwikkelstand
door middel van uitdagende werkvormen om vervolgens op de processen te reflecteren. Op deze manier
gaan jullie patronen herkennen en waar nodig is doorbreken.
Een traject voor teamontwikkeling is altijd maatwerk omdat geen enkel team hetzelfde is. In plaats van één
keer een training of coachingsessie met het team, zetten wij samen met jou een structureel ontwikkeltraject op om te komen tot een duurzame ontwikkeling van het team.
Hierbij zijn de belangrijke uitgangspunten:
•
Veilig voor iedereen;
•
De hele groep is betrokken;
•
Het is een positief en actief proces;
•
Er is een gezamenlijk doel.

Persoonlijke ontwikkeling
Coaching door MAAD staat voor persoonlijke ontwikkeling welke wordt ingezet om wenselijke en duurzame
veranderingen te stimuleren. Vanuit gelijkwaardigheid ondersteunen wij jou bij het behalen van de door
jou gekozen doelen. Tijdens het coachingstraject krijg je nieuwe inzichten door te reflecteren op je eigen
gedrag en kennis. Op deze manier word je bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk
worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools
en technieken. Ook is het mogelijk om te kiezen voor coaching on the job. Dit betekent dat de coach samen
met jou het werkveld instapt om je in een praktijksituatie te coachen.
Wanneer zet je coaching in?
• Als je jezelf als professional verder wil ontwikkelen;
• Meer veerkracht, vertrouwen, waardering en voldoening wil ervaren;
• Productiever en efficiënter wil werken aan je doelen;
• Inzicht wil krijgen in je eigen functioneren, krachten en valkuilen.
Allereerst zorgen wij voor ruimte en rust, zodat je helder kunt denken en voelen. Dit is de basis om je als
mens, verder te kunnen ontwikkelen. Niet door een of ander trucje toe te passen, maar door daadkrachtiger te kunnen gaan staan voor wie je bent, wat je voelt en waar je heen wil.

Klantverhalen
Voorafgaand aan de training dacht ik bij mezelf “weerbaarheid is iets wat ik al redelijk
beheers, ik ben assertief en ad-rem genoeg om me te verweren en mijn grenzen
aan te geven”. Ik besloot dan ook om blanco in de training te stappen en het te
beleven. En die beleving was er zeker, onder de bezielende leiding van Manuel de
eerste ochtend en Daan de tweede dag heb ik ontzettend veel geleerd, maar vooral
ervaren. De voornaamste les die ik heb geleerd dat het niet alleen om mijn eigen
grenzen gaat, die redelijk hoog liggen, maar ook om de grenzen van mijn collega’s
en de cliënten die ik ondersteun om zo volwaardig mogelijk deel te laten nemen aan
de burgermaatschappij. Ik werd vooral geconfronteerd met mezelf en het feit dat
ook ik grenzen heb, die ik soms negeer onder de noemer: “het hoort bij deze cliënt”.
Mijn hoge grens kan voor mijn collega tot last zijn, en andersom, maar vooral de
cliënt heeft dan te lijden aan het feit dat deze grens niet gelijk is. Het is een beetje
geven en nemen, waarbij aanspraak gemaakt wordt op mijn aanpassingsvermogen
en flexibiliteit. Door het volgen van de training ben ik veel beter in staat om mijn
grens duidelijk aan te geven, zonder dat ik hier een ander mee kwets en dus altijd
respectvol blijf. Nu ik erop terugkijk concludeer ik dat deze training ontzettend breed
inzetbaar is bij organisaties die met weerstand en grenzen te maken hebben. In de
commerciële sector maar ook in de zorg. Iedere organisatie heeft hier baat bij. Ik
ben de opgedane ervaringen direct op het werk gaan toepassen en merk dat die
duidelijkheid ontzettend fijn is voor de cliënten waarmee ik te maken heb. Ik ontneem
ze niet van hun “stem” maar wijs ze op het gedrag en de consequenties van dat
gedrag.

Ché

Woonbegeleider
Wonenplus
.

MAAD maakt in de training
gebruik van een goede
combinatie tussen theorie en
oefenen in de praktijk,
waardoor zij aansluiten bij de
verschillende leerstijlen van
een individu en dat is iets waar
veel behoefte aan is in mijn
werkveld.

Als nieuw team zijn wij aan de
slag gegaan met elkaar. Het
was leuk om op een actieve en
originele manier bezig te zijn
en op deze wijze elkaars kwaliteiten te leren kennen. Ik heb
moeten nadenken, samenwerken en moeten lachen.
Ik ben mij ervan bewust
geworden waar wij als team
staan, waar wij naar toe willen
en welke rol ik hierin kan
nemen.

Ellen

Manon

Gedragskundige
Radar

Programmabegeleider
COA

MAAD wist de groep te boeien met leuke, relevante en
afwisselende werkvormen,
die uiteindelijk leidt tot nieuwe
inzichten. Een mooie afwisseling van humor en diepgang
waardoor ik een veilig leerklimaat heb ervaren.

Positieve energie, gemoedelijk
en met humor. Jullie gaven ons
de ruimte om eigen input in te
brengen. De oefeningen waren
nieuw, interessant en pakkend
(een directe koppeling naar
ons werkveld), ze blijven echt
hangen.

Annette

Cynthia

Opleidingscoördinator
PSW

Pedagogisch gezinsbegeleider
Xonar

Trainingsruimte
Gelegen in het buitengebied net buiten het centrum van Sittard ligt Huis Watersley een voormalig
kloostercomplex. Omgeven door veel groen, op een unieke locatie bevindt zich nu de trainingsruimte van MAAD trainen & coachen. Parkeren is hier geen probleem, dit kan op één van de vele
gratis parkeergelegenheden rondom het klooster. Op deze locatie heeft MAAD de mogelijkheid om
(team)trainingen, workshops en lezingen te verzorgen. De kosten voor een training of
teamontwikkeling voor 10 personen zijn:

Huur per dagdeel (4 uur)
incl. koffie-thee-water
Extra persoon

€100
€5

Huur per dag (8 uur)
incl. lunch, koffie-thee-water
Extra persoon

€150
€15

Navigeer naar:
Watersley 1
6132 KA Sittard

Benieuwd naar deze bijzondere locatie en onze trainingsruimte?
Je bent van harte welkom voor die lekkere kop koffie!
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www.maad-trainingen.nl

