Testimonials
Deelnemers aan de trainingen van Sirfund
geven in de evaluaties gemiddelde eindcijfers
variërend van 7,8 tot 9,3!

Veel nieuwe leerstof, veel stof om je eigen
leiderschap te ontwikkelen. Wel heftig omdat
het vooral over jezelf gaat.
Zeer goed toe te passen in de praktijk.

Enkele schriftelijke reacties van deelnemers
aan trainingen van Sirfund en Stef Seykens:

Zeer prettige manier van lesgeven/ trainen
waardoor ik steeds de aandacht er bij kan
houden

De trainer gelooft duidelijk in wat hij doet,
het plezier dat hij meeneemt in de trainingen
werkt aanstekelijk: het respect ook!

Leerzaam, heldere uitleg zodat een ieder zijn
weg hier in vindt.

De training gaf mij veel duidelijkheid en
inzicht in mijzelf. Vaak confronterend, maar
heel leerzaam.
Door de diepgang van de verschillende
onderdelen goed bewust geworden van de
mogelijkheden die ik zelf kan gebruiken in de
praktijk.
Leerzame training, waar je en spiegel wordt
voorgehouden en waaruit blijkt dat je meer
kunt dan je denkt.
Trainer is goed ingewerkt in de organisatie en
kan zich goed in situaties verplaatsen.
Het was veel en soms zwaar, maar de dagen
vlogen om. Dit geeft aan dat het zeer
boeiend was.
Had psychologische achtergrond waar ik op
hoopte om mensen te kunnen doorzien
Stef is iemand die ogenschijnlijk alle materie
in zijn hoofd heeft zitten en op elke vraag
serieus en goed ingaat, daarbij de hele groep
betrekkende. Hij heeft me ongemerkt
gestimuleerd mezelf op en te stellen voor de
stof en hierin te groeien.
Positief, betrokken, niet te snel ingrijpen
(time-out) nog meer mensen ‘zelf laten’
ontdekken.
Voelde me erg begrepen, zeker door
interactief bezig te zijn.

Heel plezierig. Creëert veiligheid tijdens de
cursus, waardoor iedereen open kan zijn over
eigen punten
Zeer goed geweest voor mijn zelfvertrouwen
Ik had vroeger een juf die zei ’10 is voor god,
9 voor de juf dus het hoogste wat je kunt
halen is een 8’. Daar kom je absoluut boven.
Bedankt!
Stef is serieus. Hij heeft een no-nonsense
uitstraling. Dat is goed. Hij betrekt de hele
groep bij de cursus. Zowel qua inhoud als
methodiek is de training goed voorbereid.
De trainer is gemotiveerd en wil je zoveel
mogelijk bijbrengen en behandeld ook de
punten die je graag wilt.
Met name het uitspelen van situaties erg
zinvol en leerzaam.
Ik heb bewondering voor mensen die op deze
manier, op een goede en psychologische
manier, de aandacht weet te houden en ik
zelf aan het denken wordt gezet.
Ik heb het gevoel dat ik heel veel aan deze
training ga hebben. Bedankt!
Trainer heeft blijk gegeven van ruime bagage
aan specialistische kennis en ervaring en
weet de deelnemers goed te betrekken en te
confronteren (op een positieve manier).
Veel informatie in twee dagen. De training
mag van mij wel een week duren.

Beide trainers zijn zeer professioneel. Zinvol
dat er 2 trainers zijn. Daadoor is er
voldoende aandacht/ruimte voor iedereen.

Heel goed, zal lang bij blijven. Geen moment
onbenut, heel leerzaam. Bedankt.

Prettige en rustige methode. Stef laat veel
ruimte over voor discussie of opmerkingen.
Vult niet in maar laat ons zelf nadenken.

Na deze training heb ik pas het gevoel dat ik
handvatten heb gekregen en nu meer mijn
team en doelstellingen aan durf te gaan.

Voor mij een hele goede training, begrijpt
waarom mensen op een bepaalde manier
reageren. Voor mij is dit een goede basis
voor de toekomst!

Boeiend, erg leerzaam, verrassend. Trainer
erg goed, scherp, actief
Trainer weet wat er speelt op de werkvloer en
weet dit goed te vertalen naar oefeningen.

Heel goed. Mijn ogen zijn weer geopend en
wat weggezakt was is weer aanwezig.
Ik probeer kritisch te zijn, maar kan geen
aandachtspunten verzinnen. Het was mijn
derde training op dit gebied en tot nu toe de
beste.

Pakt ook persoonlijke werksituaties aan.
Super, kan niet beter, gewoon een lekker
gevoel. Veel geleerd, vruchtbaar praktisch.
Open trainer, beter is er niet.
Wist iedereen goed actief te houden.

Duidelijk zonder omwegen. Goede
voorbereiding.

Ik ben erg positief over de training.
Afwisselend en goed begeleid.

Ik vond het een leuke training en heb erg
veel geleerd. Ik heb het gevoel dat ik
zelfverzekerder ben geworden in de praktijk.

Stef bezit veel kennis van de stof, dit is erg
plezierig en geeft extra stimulans. Bedankt
voor de lessen.

Veel invloed op mijn manier van coachen en
leidinggeven.

Prettige trainer die de cursus tot het einde
spannend wist te houden.

Stef de ‘tienen’ zijn niet om te slijmen, maar
echt gemeend. Bedankt voor de leerzame
training.

Erg goed zonder een eigen mening, inlevend
en confronterend.

Praktijk moet blijken. Het is een heleboel stof
en ik blijf het erbij pakken om dit toe te
passen.
Heel veel nieuwe informatie gegeven door
een interessante trainer die weet waar hij
over praat met een zeer persoonlijke teint.
Niets op aan te merken. Was boeiend en
leerzaam.
Je geeft erg fijn ‘les’, prettig om naar te
luisteren, ook omdat je weet waar je het over
hebt
Je kan veel leren in korte tijd, maar 1 dag
extra zou niet slecht zijn

Fijne manier van trainen, rustige uitleg,
neemt de tijd voor iedereen en betrekt
iedereen er actief bij. Brengt alles op een
boeiende manier.
Een ‘10’ zou betekenen dat hij perfect is, dat
is bij mijn weten niemand.
De trainer kan snel inspelen op situaties en
geeft goede praktijkvoorbeelden bij alle
theorie
Kan zich prima inleven in jouw situatie.
Van alle cursussen tot nu toe vind ik deze de
beste en heb ik de 7 jaar bij mijn organisatie
hier het meest van opgestoken/geleerd en
even weer zelf bewustwording ’de bewuste
spiegel’.

Hele interessante training. Veel geoefend en
geleerd. Ben erg te spreken over deze
training.

Zeer terzake kundig, wist heel alert te
reageren in alle situaties.

Zeer praktisch, sluit aan bij de praktijk,
leerzaam en confronterend.

Erg leerzaam, je wordt bewuster en denkt
meer na over dingen.

Heeft de training strak geleid. Maar er was
ruimte voor ontspanning (dankzij korte
pauzes).

Zeer tevreden en enthousiast over deze
training. Heel veel handvatten gekregen voor
de praktijk en zelfbewust geworden.

Goede ‘getrainde’ trainer met veel
inlevingsvermogen om het probleem goed te
bespreken.

Stef Seykens heeft mij weten te inspireren en
bewust laten worden van mijn sterke en
zwakke punten.

Veel geleerd op een goeie / leuke manier.

Trainer heeft kennis van zaken, kan goed op
situaties inspelen, komt daardoor ervaren
over. Betrekt iedereen in de training.

Goede, leerzame training gegeven door een
professionele en gemotiveerde trainer.
Complimenten.
Betrokken, kan goed inschatten, geeft goede
concrete voorbeelden

Bedankt, vond het erg interessant en
vernieuwend.

