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Gerrickens  | training & advies 
  

www.kwaliteitenspel.nl  073-6427411 
 

Wij helpen mensen bij het ontdekken en ontwikkelen van wie ze in wezen zijn. 
Daartoe geven wij kaartspellen en boeken uit en verzorgen wij trainingen. 

 
TRAININGEN 

 
Wil je ervaring op doen in het werken met de spellen? Werk je met de spellen en heb je het gevoel dat je 
er méér rendement uit zou kunnen halen? Wil je je verder verdiepen in het onderwerp ´kwaliteiten´? Dan 
nodigen wij je uit deel te nemen aan onze trainingen. Naast trainingen via open-inschrijving bieden wij ook 
in-company trainingen aan, waarbij we vaak gebruik maken van onze spellen. 

 
TRAININGEN VIA OPEN INSCHRIJVING 

 
Wij verzorgen al ruim 20 jaar trainingen in het werken met onze spellen en over het onderwerp 
´kwaliteiten´. Kenmerkend daarbij zijn de grote betrokkenheid van deelnemers, veel onderlinge interactie, 
efficiënt met tijd omgaan en een duidelijk resultaat. De trainingen zijn bestemd voor bijvoorbeeld trainers, 
coaches, docenten, adviseurs, leidinggevenden of hulpverleners. 
 
Je kunt kiezen uit twee groepstrainingen van een halve dag: 
 

 Training ´Spelend Coachen´. 

 Training ´Loopbaancoaching Spelenderwijs´. 
 
Daarnaast bieden wij de training  ‘Coachen met Hart en Ziel’ individueel aan. 
 
Wij bieden bovenstaande trainingen ook in-company aan.  
 

 

TRAINING ´SPELEND COACHEN´ (halve dag) 
 

 

  
  

 

 

 
 
Je leert werken met het Kwaliteitenspel, het Inspiratiespel, het Gevoelswereldspel en het Spel van 
Verlangens, gericht op persoonlijke coaching. Aan de orde komt: 
 

 De samenhang tussen belemmeringen, kwaliteiten en vervormingen (Kwaliteitenspel en 
Inspiratiespel). 

 Gevoelens bespreekbaar maken (Gevoelswereldspel). 
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 De samenhang tussen onvervulde verlangens en ongewenst gedrag (Spel van Verlangens). 

 Het combineren van spellen in een coachingstraject. 
 
Praktische informatie 
 
Duur van de training: één middag (13.00 u - 17.00 u). 
Data: zie onze website (www.kwaliteitenspel.nl). 
Plaats: Fletcher Hotel, ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen. 
Kosten: € 145,-- per persoon, vrijgesteld van BTW. 
Begeleiding: Peter Gerrickens, auteur van de spellen. 
Aantal deelnemers: maximaal 12. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. 
 
 

TRAINING ´LOOPBAANCOACHING SPELENDERWIJS´ (halve dag) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Je leert werken met het Kwaliteitenspel, het Inspiratiespel en het Lekker Blijven Werken Spel, gericht op 
loopbaancoaching. Aan de orde komt: 
 

 Het maken van je eigen motivatieprofiel m.b.v. de Motivatiematrix (Inspiratiespel). 

 Het kiezen van een beroepsrichting bij mensen die niet zo goed weten wat ze willen 
(Kwaliteitenspel en Inspiratiespel). 

 Je loopbaan in eigen hand nemen: hoe blijf ik ook in de toekomst optimaal inzetbaar? (Lekker 
Blijven Werken Spel). 

 Het combineren van spellen in een loopbaancoachingstraject. 
 
Praktische informatie 
 
Duur van de training: één middag (13.00 u - 17.00 u). 
Data: zie onze website (www.kwaliteitenspel.nl). 
Plaats: Fletcher Hotel, ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen. 
Kosten: € 145,-- per persoon, vrijgesteld van BTW. 
Begeleiding: Peter Gerrickens, auteur van de spellen. 
Aantal deelnemers: maximaal 12. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. 
 
 

TRAINING ´COACHEN MET HART EN ZIEL®´ (individueel) 
 
 
Het doel van deze training is om jouw unieke talent als coach zo scherp mogelijk in beeld te brengen. Wat 
houdt ´coachen met hart en ziel´ voor jou in? Welke doelgroep, problematiek en coachmethodieken 
passen daar het beste bij? Met jouw unieke talent onderscheid je je niet alleen van anderen, maar geef je 
ook het beste wat je te bieden hebt. Dat heeft een heel positieve invloed op de mensen die je coacht en is 
bovendien heel vervullend voor jezelf. 
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Jouw unieke talent krijg je in beeld door het combineren van de kwaliteiten die deel uitmaken van vier 
invalshoeken (zie onderstaand schema): 
 

 Aangeleerd gedrag: welke kwaliteiten helpen jou om je aan te passen aan je omgeving, om een 
plek in de wereld te veroveren? 

 Natuurlijk talent: wat gaat jou van nature gemakkelijk af? 

 Bezieling: op welk terrein blink jij echt uit en heb je een sterke innerlijke motivatie? Wat doe je 
daar nu mee? Wat kun je er nog meer mee doen? 

 Levensmissie: hoe kun jij vernieuwend blijven voor jezelf en anderen? Om welke (latente) 
kwaliteiten gaat het daarbij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bezielingsprofiel® 
 
 
In deze training werken we o.a. op basis van informatie uit je geboortehoroscoop (persoonlijk profiel, 7 
pagina´s). Daarvoor hebben we je geboortegegevens (datum, tijd, plaats) nodig. 

 
Praktische informatie 
 
Duur van de training: 1,5 uur (individueel). Als voorbereiding ontvang je je Bezielingsprofiel en een aantal 
vragen en opdrachten. Voorbereidingstijd: 2-3 uur. 
Datum: in overleg. 
Plaats: op ons kantoor in Den Bosch of online. 
Kosten: € 195,--, vrijgesteld van BTW. 
Begeleiding: Peter Gerrickens, medeauteur van dit concept. 
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IN-COMPANY TRAININGEN 
 
Bovenstaande trainingen bieden wij ook in-company aan. Daarnaast verzorgen wij de volgende trainingen 
op maat: 
 

Training ‘Verborgen Kwaliteiten’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                         
       
         Geheim Plezier Kwadrant® 
                       
Je leert werken met het Verborgen Kwaliteiten Spel en het Geheim Plezier Kwadrant®. Met het spel kun je 
kwaliteiten ontdekken waar je je nog niet zo van bewust bent. Het Geheim Plezier Kwadrant® is een 
nieuwe en verrassende methodiek die je daarbij kunt gebruiken. Zowel deze methodiek als het spel zijn 
breed toepasbaar in bijvoorbeeld coaching, hulpverlening, training en bij teambuilding. Aan de orde komt: 
 

 Zelf oefenen met het Verborgen Kwaliteiten Spel. 

 Een theoretische onderbouwing vanuit de Jungiaanse psychologie, o.a. aan de hand van een 
persoonlijkheidsmodel en het projectiemechanisme. 

 Toepassing van het Geheim Plezier Kwadrant®  op jezelf. 

 Praktische tips om met deze methodiek en het Verborgen Kwaliteiten Spel te werken in één op één 
situaties, maar ook in groepen en teams. 

 

Training ‘Teambuilding Spelenderwijs’ 
 
Wij helpen je het functioneren van je team te verbeteren of wij leren je werken met spellen waarmee je dit 
zelf kunt doen. Aan de orde kunnen bijvoorbeeld komen: 
 

 Verbeteren van communicatie in teams (Vaardighedenspel). 

 Bespreekbaar maken en veranderen van groepsnormen met behulp van de Normenmatrix 
(Waarden- en Normenspel). 

 Motivatie in teams (Inspiratiespel). 

 Aanwezige en verborgen kwaliteiten in teams (Kwaliteitenspel). 

 Ontwikkeling van teams: wanneer gebruik je welk spel? 
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Training ‘Werken met kaartspellen’ 
 
Wij maken dan een programma op maat. Er kunnen meerdere spellen aan bod komen en je kunt kiezen uit 
al onze spellen. Centraal staat het zelf spelen van (nieuwe) spelvormen. Deze pas je toe op jezelf, je werk 
of je organisatie. Tevens is er ruime aandacht voor je vragen en ontvang je praktische tips bij het werken 
met de spellen. 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

Training ‘Leidinggeven met Hart en Ziel’ 
 
Deze training is bestemd voor leidinggevenden, die bezig zijn met vragen als: Wat houdt ´leidinggeven met 
hart en ziel´ voor mij in? Welke visie op leidinggeven hoort daarbij? Hoe kun ik daarbij het beste uit de verf 
komen? Het doel van de training is jouw unieke en meest passende manier van leidinggeven zo scherp 
mogelijk in beeld krijgen en dit vertalen in praktisch handelen.  
 
 
Meer informatie over in-company trainingen kun je vinden op onze website. 
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