
Ap ex

Z e e

r e ize n

S i n d s  1981  d e

b e t r o uwb a a r s t e  v o o r

h e t  o v e r s t e k e n  v a n  d e

o c e a a n .

PlayMaker community

Je wordt opgenomen in onze expert pool
van PlayMakers;
Je wordt als "buddy" ingezet bij
opdrachtgevers;
Je maakt gebruik van baanbrekend
gedachtegoed; 
Je hebt toegang tot het online
community platform;
Je geeft nog meer betekenis aan werk
door jouw ervaring als mentor door te
geven aan Playmakers in opleiding.

Wil jij bijdragen aan het betekenisvoller
maken van organisaties en houd je
van een uitdaging? Dan hebben we nog veel
meer moois voor je in petto!

PlayMaker community

Na afronding van de opleidingsmodules
krijg je de mogelijkheid om lid te worden
van The PlayMakers community. Je maakt
deel uit van een pool met PlayMakers die
organisatie overstijgend hun kennis inzetten
bij bedrijven. Samen bouwen aan het
ontwikkelen van PlayMakers. Wat dat
precies inhoudt? Dat weten we in grote
lijnen, de details kleuren we samen in. 

Wat we wel weten is dat …

 
Wil je het gedachtegoed op een andere
manier uitdragen dan kan dit natuurlijk ook.
The Playmakers geloven in een wereld
waarin iedereen met plezier betekenisvol is
in werk. Met ons Play it Forward programma
geven wij kennis, ervaring en inzichten door
aan mensen die, om wat voor een reden dan
ook, hun volle potentieel niet kunnen
inzetten. Ondersteunen bij deze initiatieven
juichen wij ook van harte toe.

P L A Y M A K E R . .
I E T S  V O O R  J O U ?

PlayMaker word je niet, dat bèn je!. Het zit in
je DNA en resonantie op ons gedachtegoed
is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je snapt
het. Je voelt het. Je wilt het. Je bent het! 

PlayMakers zetten zich iedere dag in om een
speelveld te creëren waar mensen dagelijks
met de juiste focus het beste van zichzelf
geven, verbonden zijn met de bedrijfs-
bedoeling en het werk. Dat doen ze vol
overgave. Ze leven de verbinding tussen hun
eigen hart en dat van de ander. In iedere rol,
op ieder moment. 

Betekent dit dat PlayMakers altijd fulltime
inzetbaar moeten zijn? Welnee, PlayMaker is
geen functie, maar is een staat van zijn. Dat
schijnt door in iedere rol. Dus ook als je in
vaste dienst bent, gedeeltelijk of geheel
zelfstandig werkt, kun je PlayMaker zijn. 

Ja, ik wil! Wat moet ik doen?

Gaaf dat je met ons mee wilt doen!
Aanmelden is simpel. Onderbouw je motivatie
om PlayMaker te worden en deel dit met de
Founding FatherJos. Aansluitend zal er een
afspraak met je worden ingepland om de
mogelijkheden voor deelname aan de
opleiding, lidmaatschap van de community
en/of inzet als ambassadeur met je te
bespreken. Wij nemen je bij deze
kennismaking ook mee in de belangrijkste
eigenschappen van een PlayMaker:
Ontvankelijkheid, lef en nieuwsgierigheid.

The Playmakers - www.theplaymakers.nl
Jos van Snippenberg jos@theplaymakers.nl

PlayMaker . . . .dat  ben je !
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Verdieping en Master
Na de basis module geef je nog meer
verdieping aan de grondhouding van een
PlayMaker. We zoomen in op de kracht van
de waarde dialoog en leren je hoe je deze
vorm van gespreksvoering kunt faciliteren.
Daar hoort ook zelfreflectie bij. Je gaat niet
alleen aan de slag met de techniek van
dialoog voeren, maar leert ook reflecteren
op je eigen mindset, hartverbinding en de
impact daarvan op je omgeving. 

De Master module is er op gericht om zelf
PlayMakers op te leiden. Je leert hoe je
binnen het speelveld van een PlayZone in-
company PlayMakers opleidt en begeleidt.
Met het voltooien van de module ben je
klaar om ingezet te worden bij
opdrachtgevers. Wanneer je nog steeds
enthousiast bent dan kun je kiezen uit welke
partner pool je deel uit wilt gaan maken. 

Investering 
De totale opleiding bedraagt € 4.500,- en
bieden wij je aan inclusief 1 jaar volwaardig
lidmaatschap van de PlayMaker community. 

Programma

De PlayMaker opleiding is opgebouwd uit 3
modules, namelijk basis, verdieping en
master. De basis module bestaat uit 1 dag. 
 De verdiepingsmodule bestaat uit 2
aaneengesloten dagen en 1 losse dag. De
master module bestaat uit 2 losse dagen. De
periode tussen de modules kan variëren en
is afhankelijk van het aantal deelnemers. De
complete opleiding vindt altijd plaats binnen
een termijn van 6 maanden. De opleiding is
opgezet rondom de PlayZone en besteedt
per module aandacht aan onder andere de
volgende thema’s.

Basis            : PlayZone-speelveld
Verdieping   : Certificatie PlayMaker
Master         : Train de Trainer PlayMaker

Basis Module
Tijdens de basis module maak je kennis met
de achtergrond en toepassing van de
PlayZone. Aan de hand van de volgende
vragen: Hoe is de PlayZone ontstaan? Welke
ingrediënten zitten in een PlayZone? Wat is
de rol van een PlayMaker? Welke
grondhouding en vaardigheden horen bij
een PlayMaker?

We reiken een theoretisch kader aan en
leggen verbinding met de manier waarop
mens en organisatie echt impact kunnen
maken. Je ondergaat een aantal werk-
vormen die PlayMakers in het dagelijkse
werk inzetten. Voor het tonen van
persoonlijk leiderschap voor groei en
resultaat. Je leert hoe je de essentiële
onderliggende variabelen voor het doen
slagen van resultaatgerichte transitie
werkend wordt. 

Be the change

Geschiedenis schrijven in het herdefiniëren
van de verbinding tussen mens en werk.
Daar gaan we voor! We bieden hét
alternatief voor oeroude management
methoden en plaveien de weg om in
organisaties te durven praten over waar het
werkelijk over zou moeten gaan: passie,
geloof in eigen kunnen en groeimotivatie. 
 Met deze opleiding richten we ons op de
vernieuwers met hart voor sociale innovatie
en de drive om mens en werk op een dieper
niveau te verbinden. Ons doel is om
PlayMakers op te leiden in het realiseren van
een verdiepende maatschappelijke
verbinding tussen mens en werk en het
bouwen van PlayZones.

Programma
Wij leiden zelfstandige coaches en trainers
op tot gecertificeerde Train de Trainer
PlayMakers. We werken daarbij met nieuwe
invalshoeken om mens en werk op een
dieper niveau te verbinden. Dat doen we aan
de hand van de PlayZone: een nieuw
speelveld voor het maken van een resultaat-
gerichte transitie. 


