LEIDERSCHAP VOOR LEIDINGGEVENDEN
VAN MANAGER NAAR LEIDER DOOR INZICHT EN ZELFKENNIS
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Je hebt te maken met allemaal verschillende mensen, met eigen “gebruiksaanwijzingen”
Mensen meekrijgen is een kunst
Het herkennen van ieders potentieel, vaardigheden en motivatie idem dito
Invloed uitoefenen, overtuigen en draagvlak creëren veroorzaakt soms weerstand
Communicatie verloopt af en toe best stroef
De energie lekt regelmatig weg
Je hebt het idee dat je de performance en het rendement van je team omhoog kunt krijgen,
maar hoe?
De omslag van aansturen naar coachend leidinggeven is zeer gewenst, maar makkelijker
gezegd dan gedaan

HOE ZOU HET ZIJN ALS JIJ EEN LEIDER EN/OF LEIDINGGEVENDE
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Jezelf echt goed zou kennen
Inzicht hebt in je motivatie, talenten, voorkeuren voor aansturing van anderen, en ook de
bijbehorende valkuilen
Je mensen veel beter leert kennen, en zij jou
Met deze inzichten beter leert communiceren, overtuigen, omgaan met weerstand
Je mensen kan stimuleren in hun werk en ontwikkeling
Met veel meer energie de juiste dingen veel beter en met meer gemak kan doen
De voor je functie relevante competenties weet te versterken
Het onderlinge samenwerken weet te verbeteren
Een plezieriger werkklimaat weet te creëren
De performance van je team weet te verhogen
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Omdat iedereen anders is, andere achtergronden, opleidingen en ervaringen en dus een
eigen “referentiekader” heeft, geloven wij heilig in de combinatie van individuele 1-op-1
coaching en gezamenlijke sessies
We volgen het principe “Coachen als gestructureerd leerproces”
Dus praktijkgerichte 1-op-1 coachingsessies, zo nodig gecombineerd met online
Gericht en geënt op real-life situaties en casuïstiek, dus zeer praktijkgericht
Werken volgens de driehoek Leren – Plezier – Prestatie
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We hebben 6 1-op-1 sessies
We gebruiken de TMA-analyse als basis en rode draad
We werken ook aan relevante competenties ihkv leiderschap en leidinggeven
Tussentijds werken aan reflectie middels vast format
Gerichte opdrachten in de dagelijkse praktijk, leren door en van DOEN
Aanreiken relevante literatuur, modellen en achtergrondinformatie
Nazorg

DIT LEVERT HET OP
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Verbeterde performance
Hoger rendement uit inspanningen
Versterking van geselecteerde competenties
Verbeterde communicatie
Verbeterde motivatie
Beter omgaan met (eigen) weerstand
Handvatten voor zelfsturing en beïnvloeding van omgeving
Verbeterd zelfinzicht

TIJD & INVESTERING: RETURN ON HUMAN INVESTMENT
Dit unieke programma heeft een doorlooptijd van 3 maanden
De investering in tijd voor de deelnemer is gemiddeld 20 uur per maand
De investering in geld bedraagt 2.995 euro

DOELGROEP
Leidinggevenden, projectleiders, aankomend leidinggevenden

WAAROM OSIC?
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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
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