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DOELEN:
Bewust zijn van uw
drijfveren
(Management Drives) en
wanneer en waardoor u
kunt schitteren in uw
leiderschap.
Mogelijkheden ontdekken
om ‘daar en dan en hier en
nu’ te laten ontmoeten.
Eigen kracht in leiderschap
verbinden aan de
(kern)competenties van de
organisatie waarin u
werkt. Bewustwording van
en experimenteren met uw
eigen invloedsmogelijkheden in uw organisatie.

MET ALS RESULTAAT:
Optimale inzet van de
eigen leiderschapsstijl
binnen uw werkcontext.

Een compacte leiderschapstraining die persoon en
organisatie optimaal verbindt.
Ontwikkeld door C OA CH IN ’ C OM PA N Y en
TERZIJDETERZAKE

Opbouw Leergang
Schitterend Leiderschap
Start:
PERSOONLIJK INTAKEGESPREK
MODULE 1: DE DIAMANT
Een tweedaagse module (4 dagdelen) waarin zelfreflectie,
drijfveren, kwaliteiten en rollen
aan de orde komen.
Een frisse blik in de spiegel levert
een schitterende diagnose van
uw leiderschapsprofiel op.
Tussentijdse opdracht:
verbinden van uw leiderschapsprofiel met de kernwaarden
en -competenties van uw
organisatie.
MODULE 2: DE SCHITTERING
Tweedaagse module
(4 dagdelen) waarin de optimale
verbinding tussen uw leiderschapsprofiel en uw werkcontext
helder wordt.

FOTO EN VORMGEVING

D O R A U R A I BNO

Follow-up:
KLEURRIJKE TERUGKOPPELING
(1 dagdeel) vanuit de (weerbarstige?) praktijk, waarbij deelnemers elkaars adviseurs zijn.

Hoe wij werken
Vitaliteit en humor staan centraal
in onze manier van werken. Persoonlijke verdieping en zakelijkheid gaan hand in hand. Wij
laten elkaar graag schitteren en
zetten waar mogelijk creatieve
methodieken in. In deze leergang maken wij gebruik van
Management Drives.

Karin Nowee
Coach in’ Company
karin.nowee@coachincompany.nl
06 55306245
Eline Trapman

Optioneel:
tijdens of na het traject één of
meer individuele coachingsgesprekken met een betrokken
trainer.
Doelgroep
Leiders binnen organisaties (met
minimaal 5 jaar werkervaring)
die het beste uit zichzelf en hun
werkomgeving willen halen.
Inschrijving
Graag inschrijven via e-mail.

Data
Informeer naar onze planning en
check voor actuele data op
www.schitterendleiderschap.nl.

TerzijdeTerzake
eline.trapman@terzijdeterzake.nl
06 83390806

Locatie
De leergang vindt plaats in een
bosrijke omgeving in het midden
van het land.
Uw investering
€ 2.295,= p.p (excl. btw en
arrangementskosten) of
€ 2.450,= p.p. (btw vrij, excl.
arrangementskosten)
Indicatie arrangementskosten:
€ 500,= inclusief logies, excl. btw

Tot slot
Uiteraard kunnen wij dit
leiderschapstraject ook op maat
maken voor uw organisatie.
Neem vrijblijvend
contact met ons op voor
de mogelijkheden.

