Persoonlijk Leiderschap
Effectieve training voor Managers in de Non-profit-sector
Train jezelf, ontwikkel de rest

Maatwerk voor leiders

In tijden van bezuiniging en afslanken komt het aan op
krachtig leiderschap. Leidinggeven bij zwaar weer en een
veranderde omgeving vereist passend en authentiek
leiderschap. De managementliteratuur is duidelijk, de
praktijk laat het zien: “Ken jezelf, leer continu en wees je
bewust van de veranderingen, maak werk van je
Persoonlijk Leiderschap. Dan kan er sprake zijn van
effectief leidinggeven.”

Wij zien trainen als een resultaatgerichte activiteit. Het is niet
vrijblijvend. Daarom stellen we
concrete leerdoelen. Enerzijds om de
koppeling te maken met wat uw
organisatie nodig heeft. Anderzijds
om concreet te maken wat de
deelnemers verwachten. Afstemmen
op de ontwikkelbehoefte van uw organisatie is maatwerk.
Wij geven persoonlijke aandacht en staan garant voor het
resultaat. Dat kost u niets extra. De richtprijs per training
is 4900 euro. Voor dit bedrag traint u maximaal 8
managers.

Waarom deze training inkopen?
De druk om de kosten te verlagen is groot
De huidige situatie vergt veel van managers
Train de leidinggevende-principe: “Kirkpatrick:
dit type training levert een structurele bijdrage
aan organisatieontwikkeling“.

Resultaten
Meer zelfvertrouwen, zelfinzicht en ontwikkeltools.
Meer rust en overzicht, minder stress en irritatie.

De investering is laag, het rendement hoog.
Kleine groep interne leidinggevenden (max 8).
Minimaal 2 ervaren trainers.

Motiveren, beïnvloeden, effectiever leiding geven.
Effectiever communiceren en prioriteren.
Focussen en doelen bereiken.
Effectief kunnen leiden van verandertrajecten.

“Leiderschap begint bij zelfkennis, reflectie en
zelfbewustzijn. Deze training raad ik iedere
manager aan.”
Het programma

De trainers

a. Wij starten met een inventarisatie. Dit omvat
kortweg het vaststellen van leerdoelen, ontwikkeldoelen
en competenties. Het resultaat van de voorbereiding is de
trainingsaanpak die wij samen vormgeven.
b. De voorbereiding is het eerste onderdeel van de
training. Iedere deelnemer krijgt concrete informatie en
huiswerk. Ook wordt een persoonlijkheidsanalyse
gemaakt.
c. De training is verdeeld over 5 modules:
1. Start-up (context, theorie, persoonlijk)
2. Zelfkennis (de diepte in)
3. Neutraal en afweer (sociale interactie)
4. Leiderschap ( situatie)
5. Samenwerken en verbinden
De leerdoelen worden per module bepaald en de inhoud
wordt daarop aangepast. Elke module omvat 1 dagdeel.

Onze kracht is onze complementaire kennis en onze
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focus op resultaat. Wij staan garant voor een
inspirerende training. Wij stellen ons even voor:
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T 06 2247 8694
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Drs Rico van der Schee
Senior Consultant (Bedrijfskundig econoom)
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Persoonlijk Leiderschap
Effectieve training voor Managers in de Non-profit-sector
Referenties
Hieronder staat een greep uit de referenties, die met

“Ik heb de training als zeer inspirerend en

toestemming van de betreffende cursisten hier zijn

prettig ervaren. Onder deskundige begeleiding

opgenomen zonder wijzigingen door ons (m.u.v.
persoonlijke leerdoelen). Ter bescherming van de privacy

van Rico en Chiquita ga je aan de slag met
jezelf. Door een spiegel voor te houden heb ik

zijn alleen de initialen vermeld.

inzicht gekregen in mijn unieke meerwaarde. Je
krijgt feedback van je medecursisten over hoe

“In de 1e plaats wil ik jullie melden dat ik met

je overkomt, je leert zelfbewust te zijn en hoe

een grote glimlach terug denk aan afgelopen

je uitstraling, kennis, ervaring, kwaliteiten maar

dinsdag. Het was TOP!”

ook eigenaardigheden gebruikt om je te

- EF

onderscheiden van anderen en dus het optimale
uit jezelf te halen. Na deze training sta je

“Ik wil de training als volgt beschrijven:

krachtiger en zelfverzekerder in je schoenen. Ik

Verrassend, Eye-openers, intensief, effectief

heb in elk geval vele handvaten aangereikt

De introductie, de warming up en overige
oefeningen, de gehele aanpak was verrassend.
Ik kreeg een ´spiegel´ voorgehouden die mij

groet en tot ziens!”
- JS

meer dan ooit iets over mijzelf vertelde.
De omvang van de groep was klein waardoor er
intensief geoefend kon worden.

“Ik heb erg genoten van de trainingsdag! Ik heb
de dag als bijzonder zinvol ervaren en ben blij

Aan het eind van de dag ging ik naar huis met

met alle feedback en tips die ik gekregen heb.

het inzicht/de intentie dat ik de dingen doe

Het was weer een duwtje in de rug bij het

zoals ik ze wil doen en dat dit mij ´happy´

ontwikkelen van m'n authentieke zelf.

maakt. Het heeft mij meer vertrouwen in mijn

- RH

kunnen gegeven.
Ik kan deze training van harte aanbevelen aan
iedereen die (nog) krachtiger wil worden in

“Dank je wel voor deze fijne training. Van begin
tot eind was het boeiend en interessant. Vooral

zijn/haar eigen authentieke stijl!

ook door de verschillende werkwijzen bleef de

Verder vond ik dat de groep bestond uit leuke

sfeer levendig; de aandacht voor lichaamstaal

mensen waar ik graag nog eens kontakt mee
zou willen hebben. Veel succes en een hartelijke
groet”

gekregen om mijn dromen te gaan realiseren.

maakte de besproken zaken concreet. Ik heb er
zeker veel aan gehad om nog duidelijker en
sterker naar voren te komen in het uitbouwen

- EW

van mijn bedrijf. Dank je wel, ook de andere

“Jullie nogmaals bedankt voor deze bijzonder
interessante en tevens leuke dag. Het is voor
mij een echte eyeopener geweest en geeft me
voldoende stof tot nadenken.”
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deelnemers. We waren een fijne openhartige
groep met belangstelling voor en betrokkenheid
met elkaar.”
- IS
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