LEIDERSCHAP & PERFORMANCE VOOR LEIDINGGEVENDEN
VAN MANAGER NAAR LEIDER
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Kennen zichzelf en hun drijfveren, kwaliteiten en valkuilen onvoldoende
Doen leidinggeven erbij
Zijn ongemerkt en soms onbedoeld leidinggevende geworden
Blijven in hun oude rol van specialist zitten, delegeren is lastig
Compenseren vaak de gebreken in hun team
Hebben te weinig tijd voor de mensen waar ze verantwoordelijk voor zijn
Verrichten veel inspanning met te weinig rendement
Weten onvoldoende tot niet wat het potentieel van hun team is
Vinden het lastig om afscheid te nemen van mensen die niet langer passen
Ervaren te weinig vertrouwen
Ervaren regelmatig de nodige weerstand
Hebben geen of een onduidelijke “stip op de horizon”
Ervaren onvoldoende draagvlak

HOE ZOU HET ZIJN ALS EEN LEIDINGGEVENDE
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Een excellente en inspirerende leider wordt
Leiderschap en Leidinggeven echt leuk gaat vinden en ziet als zijn* vak, zijn baan
Zich verantwoordelijk voelt voor zijn mensen, tijd voor ze heeft en beschikbaar is
Beschikt over cruciale handvatten van leiderschap en leidinggeven
Inzicht krijgt in eigen gedrag, wat werkt wel en wat niet
Inzicht krijgt in de samenstelling en potentieel van zijn team
Een coachende stijl van leidinggeven kan hanteren
De juiste dingen doet als het gaat om aannemen, ontwikkelen, en afscheid nemen indien
nodig
Om kan gaan met weerstand en dat om weet te zetten in leerstand
Vertrouwen heeft van zijn team
Weet waar hij voor staat en gaat
Niet meer geleefd wordt door de waan(zin) van de dag
De performance van zijn team sterk kan vergroten
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Een jaarprogramma met zowel individuele coaching als interactieve groepssessies en
workshops: samen leren en contact met vakgenoten/peers
Volledig gericht en geënt op dagelijkse praktijk, ervaringen, en achtergronden
Veel verschillende invalshoeken, waaronder drijfveren, gedrag en de laatste inzichten op het
gebied van neuroscience
Cirkels van invloed. Startend bij jezelf, tot invloed op je omgeving
Start met een Talent Assessment: inzage in o.a. drijfveren, talenten, motivatie, kwaliteiten,
voorkeuren voor communicatie, omgeving en aansturing, aanleg voor competenties, maar
ook de valkuilen
Breinempowerment, wat is neuroleiderschap: 1-daagse workshop o.l.v. dr. Guido de Valk
Inzicht in mogelijke blokkades en het wegnemen daarvan
Pragmatische 1-op-1 coachingsessies, waarvan ons traject Performance Coachen integraal
onderdeel is
Interactieve workshops, met eigen casuïstiek en intervisie
1 dag in een 737 flight simulator. Metaforen uit de luchtvaart: Human factors, omgeving,
besluitvorming, communicatie, leiden-volgen
Emergency coaching via skype en/of telefoon naar behoefte
Talent Teamanalyse van het team van iedere deelnemer met o.a. drijfveren, en individuele
en teamcompetenties
Tussen de sessies door werken aan reflectie middels vast formaat
Gerichte opdrachten in de dagelijkse praktijk
Inzet van diverse externe experts voor bepaalde onderdelen
Aanreiken van relevante literatuur en achtergrondinformatie
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Een gedreven, gemotiveerde en excellente leidinggevende, die weet wat zijn taak is
Direct al vanaf de start concrete handvatten om zaken in gang te zetten, te veranderen
Inzicht in eigen talenten, valkuilen, potentieel, voorkeuren voor communicatie en omgeving
Regie over eigen functioneren en dat van het team
Met meer vanzelfsprekendheid de gewenste resultaten bereiken
Meer wendbaarheid en dus beter kunnen inspelen op veranderingen
Meer verdieping en bewustwording.
Werken vanuit eigen kracht en potentieel
Een beter samengesteld team
Minder ongewenst verloop
Optimaliseren van samenwerking
Een team kunnen inspireren en enthousiasmeren
Weten wat teamleden willen & kunnen en hen op de juiste manier (laten) ontwikkelen
Zekerheid voor de managers van de leidinggevende dat ze de juiste persoon op de juiste plek
hebben zitten
Een leidinggevende die organisatiedoelen draagt en focust op resultaat
Gefocuste medewerkers
Een verbeterde performance van zowel leider als team
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TIJD & INVESTERING: RETURN ON HUMAN INVESTMENT
Dit unieke programma heeft een doorlooptijd van 10 maanden
De investering in tijd voor de deelnemer is gemiddeld 10 uur per maand
De investering in geld bedraagt 10.000 euro

OPTIE
Indien een deelnemer tijdens of na dit programma tot andere inzichten komt, dan kijken we samen
naar een passende oplossing. Binnen of buiten de organisatie.

DOELGROEP
Speciaal voor iedere leidinggevende die een voorbeeld wil zijn voor zijn team (minimaal 3 personen)
en zich wil ontwikkelen tot een excellente en inspirerende leider, met als doel een betere
performance van zichzelf en zijn team.
Wij gaan uit van minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers per groep.
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Wij garanderen resultaat en gaan door tot dat bereikt is
Jarenlange ervaring in managementfuncties in (internationale) bedrijfsleven; “Been there”
Brede praktische en theoretische achtergrond en opleidingen in o.a. psychologie,
gedragskunde, coachen, bedrijfskunde, en mediation
Wij besteden een deel van onze omzet aan permanente opleiding en training
Trackrecord op gebied van groeps- en individuele coaching van het management van
organisaties
Specialisten op het gebied van ontwikkeling van (persoonlijk) Leiderschap
Jarenlange ervaring, als gebruiker en trainer, met de TMA methode
Constructief confronterend, gericht op groei en ontwikkeling
Wij bieden ieder traject tegen een vaste prijs aan

*waar zijn staat wordt natuurlijk ook haar bedoeld
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