LEIDERSCHAP PROGRAMMA
Jouw team in beweging zonder trekken
Mensen opdragen wat ze moeten doen is niet meer van deze tijd. Maar hoe zorg je er
nou voor dat jouw team in beweging komt, en blijft?

Jouw mensen hebben de meeste waarde als ze gemotiveerd
zijn. Als ze zich betrokken en gewaardeerd voelen. Als ze
eigen verantwoordelijkheid mogen nemen. Maar
loslaten is spannend. Jij vindt dit spannend. Want, ja,
iemand moet toch de leiding houden?
Autonomie is hét sleutelwoord voor succesvolle teams
en tevreden medewerkers. Jij hebt een belangrijke rol
in de autonomiebevordering op de werkvloer. Dus hoe
doe je dat?
Dit programma helpt jou om een nog betere leidinggevende te worden. Je krijgt
handvatten om jezelf en jouw mensen intrinsiek te motiveren en autonoom te worden.
Daarnaast leer je manieren van grenzen stellen die voor iedereen helpend zijn.

Mijn belofte:
1. Met minder inspanning maak jij meer impact.
Je leert je omgeving beïnvloeden op een geheel nieuwe manier.
2. Jij hebt meer plezier in jouw rol.
Leidinggeven wordt weer leuk. Ook door de energie uit jouw team.
3. Samen met je team realiseer je teamdoelen.
Met de juiste motivatie en meer commitment krijg je samen meer gedaan.

Jij investeert €

2.250,-*

en krijgt:
• 6 dagen** training op locatie
• 2 coachgesprekken
• Koffie, thee, lunch en versnaperingen tijdens onze inspanningen op locatie
*) excl. Btw
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Dit programma past bij:
•

•

•

Leidinggevenden
Je bent goed in je vak en hebt ervaring met leidinggeven. En toch
kost het je soms zoveel energie om mensen in beweging te
krijgen. Bovendien, wat doe je met mensen die gewoon niet
Nieuwsgierig?
willen? Je bent toe aan een vorm van leidinggeven die minder
energie kost en meer oplevert.
Bel me gerust:
Leidinggevende in de dop
06 12 82 95 86
Je krijgt de kans om leiding te gaan geven. Je kunt nog wel
wat zelfvertrouwen en tools gebruiken om op een prettige
manier aan deze mooie uitdaging te beginnen.
Ondernemer met personeel
Je bent ooit begonnen omdat je je vak zo leuk vond. Omgaan met personeel vergt
heel andere vaardigheden ontdek jij nu. Je wilt graag weten hoe je met meer
plezier en minder inspanning jouw mensen in beweging krijgt en houdt.

Wat we gaan doen:
We gaan grondig aan de slag met een uitgebreid programma. Daarin staan jij en jouw
medetrainees centraal dus jullie bepalen mede de inhoud.
Dag 1
De goede kant uit fantaseren
Pas als je iets visualiseert, kan het realiteit worden. Een belangrijk begin van dit
veranderproces is dus om jouw doelstelling helder en uitdaging te formuleren EN te
voelen.
Dag 2
Van Spelen naar winnen
We spelen met elkaar veel groeibelemmerende psychologische spelletjes, roddelen,
slachtofferen, aanklagen, ontkennen etc. Leer ze herkennen en ontdek opties om er
uit te komen en te blijven.
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Dag 3
De kracht van aandacht
Wat je aandacht geeft groeit. Jij hebt dus zelf invloed op jouw omgeving, op jouw
team. Hoe beweeg jij jouw mensen de juiste kant op?
Dag 4
Ongemak omarmen
Onduidelijk is onaardig, wordt ook wel gezegd.
Onduidelijk is ook vooral niet effectief. Hoe
zorg je dat je duidelijk bent terwijl het ook
zo spannend kan zijn?

Dag 5
Verhalen vertellen
Jij leeft het verhaal wat je al kent. Is dat ook
hoe het verhaal moet zijn of ben je toe aan
een wending? Ik daag je uit om het verhaal te
herschrijven en er naar te leven.

Dag 6
Permissies en oogsten
Tijd om de laatste hobbel te nemen. Die zit vaak in jezelf. Door hem in de ogen te
kijken kun je er mee afrekenen. Zo maak je ruimte om de leider te zijn die je ergens
diep van binnen al was.

Heb je nou bij jezelf iets van herkenning ervaren, ook al is het maar
een klein vonkje, laten we dan eens kennismaken.
Ontneem jezelf niet langer de kans om met minder
inspanning meer impact te hebben op en met je team.
Vriendelijke groet,

info@prcht.nl
06 12 82 95 86
Prcht.nl

Janneke Kierkels
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