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1e groep gelicenseerde TIFF© Providers in
het Caribisch gebied.

Effectiviteit
kun je leren
Functional Fluency Caribbean is trots op
de eerste 8 Curaçaose professionals die
de internationale opleiding “Functional
Fluency en TIFF©Provider certiicering”
succesvol hebben afgerond. Deze opleiding
biedt begeleiders en coaches vanuit het
Functional Fluency gedachtengoed een
model en gevalideerd psychometrisch
gedragsinstrument (TIFF©) om leiders,
teams, professionals en individuen nog
beter te begeleiden in hun professionele
en persoonlijke groei.

www.fcaribbean.net

Functional Fluency geeft een helder inzicht in de
efectiviteit van gedrag. Het door Susannah Temple
ontwikkelde model en de bijbehorende praktische
aanpak, vormen een prima basis om (inter)persoonlijke
efectiviteit te vergroten en Fluent (Personal) Leadership
te ontwikkelen. TIFF© meet als enig gedragsmodel in de
wereld hoe iemand zijn energie over negen gedragsmodi
verdeelt en hoe efectief iemand dat doet. Leidende
vragen zijn: “Do I and others beneit and am I
achieving my goals”?
Dit mooie, praktische instrument maakt het mogelijk
om in combinatie met je eigen verhaal, een diepgaander
bewustwording te ontwikkelen en nieuwe inzichten te
creëren. Er komt ruimte vrij om te werken aan groei door
het actief inzetten van efectief gedrag en het omzetten
van inefectief gedrag wanneer je voelt dat je in situaties
uitglijdt. Efectief gedrag kun je leren om jezelf, anderen
en je levens- of werksituatie positief te beïnvloeden.
Kortom een efectief cadeau voor persoonlijke
ontwikkeling, leiderschaps-ontwikkeling, teamontwikkeling en alle plekken waar er intensief wordt
samengewerkt en samengeleefd. Het gedachtengoed
van Functional Fluency en het bijbehorende TIFF©
instrument zijn uitstekend te gebruiken binnen het
onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven én ook bij
de opvoeding van kinderen en het optimaliseren van
interpersoonlijke relaties in de privésfeer.

Nieuws en informatie over de Functional Fluency
& TIFF© Providers Licentietraining in het Caribisch
gebied en de betrefende coaches vindt u op:
Facebook: https://www.facebook.com/fcaribbean.
net/ en de website www.fcaribbean.net
Voor vragen kunt u terecht bij: info@fcaribbean.net

