EÉn dag fabiola
Zin in een avontuur?

Wanneer deed jij voor het laatst iets
voor het eerst?
Ga mee op avontuur en leid één dag
een compleet ander leven. We beloven
je dit: na deze dag vol bijzondere uitdagingen en unieke leermomenten, kijk
je anders naar jezelf, je medespelers
en de wereld om je heen. Je ontdekt je
eigen talenten en die van anderen en
kunt je nieuwe inzichten direct toepassen binnen het team op je werk.
Eén dag Fabiola is een ‘reallife game’ voor professio
nals in bedrijven en organisaties. Met je collega’s
speel je een dag lang een avonturenspel waarin je
ervaart hoe het is om te leven als bijstandsmoeder in
Nederland. Jullie krijgen één belangrijke missie… maar
de weg naar jullie doel zit vol avonturen en uitdagin
gen. Het resultaat? Een leuke, spannende én leer
zame trainingsdag voor je hele team.

Waarom een bijstandsmoeder?
Misschien zou je liever een dagje in de schoenen
staan van een miljonair, een piloot of een filmster.
Fabiola staat echter voor 1,1 miljoen Nederlanders die
rond de armoedegrens leven in een welvaartsland. Elke
dag is voor hen een uitdaging. Zij zijn niet bezig met leven
maar met óverleven. Hun bestaan kent volop uitdaging
en die je niet kunt tackelen met je portemonnee. Wel
met creativiteit, doorzettingsvermogen en humor. We
dagen je uit!

Wat levert het op?
Het is mooi als je je bewust raakt van het leven van
Fabiola. Maar we snappen ook wel dat je deze
dag vooral voor jezelf en je team doet. We belo
ven je dat je avontuur het volgende oplevert:

✓✓ Reality check
✓✓ Teambuilding
✓✓ Talentontwikkeling
Smaakt deze dag naar meer?
Dan bieden we je als vervolg een individueel coach
traject aan waarmee jij je talenten verder ontwikkelt
en tegelijkertijd een kwetsbare stadsgenoot activeert.
Bekijk ons programma Maak het verschil.

‘Ik wist niet dat ik het in me had’
“Ik vond het een hele leuke dag. De
spelvorm is uitdagend en helemaal van
deze tijd. Ik verraste mijzelf door deze dag
het voortouw te nemen, wat ik normaal
nooit durf in mijn werk.”
Kim, accountmanager

Je krijgt een heuse realitycheck
“Deze dag is inmiddels een vast onderdeel
voor onze nieuwe trainees, academici die
een beleidsfunctie bij het ministerie krijgen.
Het draait om teambuilding, bewustzijn en
zelfinzicht. Bij een ministerie werk je op afstand
van de burger. Terwijl het beleid dat je maakt
wel direct impact heeft op die burger. Via
Talentcoach maak je kennis met mensen
wiens leefwijze heel anders is dan de jouwe.
De winst? Een realitycheck. Wij vinden ‘Eén
dag Fabiola’ echt een aanrader!”
Bianca Kuik
Traineecoördinator - Ministerie van
Binnenlandse Zaken

Durf je het aan?
Neem voor meer informatie contact op met:
Mariska Komproe, oprichter & directeur
mariska@talentcoach.nl | 06-33087606
www.talentcoach.nl

Adventures are
the best way to
learn.
Richard Branson

www.talentcoach.nl/fabiola

