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Persoonlijk Leiderschap
Het doel van deze training is het persoonlijk leiderschap bij de deelnemers vrij te
maken. Succesvolle organisaties drijven op het collectieve persoonlijk leiderschap van
bijna alle medewerkers. Om te kunnen excelleren hebben organisaties authentiek
gedrag, intrinsieke motivatie, wijsheid en Creatieve Ruimte nodig. Om dit te bereiken
leren de deelnemers vanuit hun eigen kracht te werken, betere keuzes te maken en
meer verantwoordelijkheid te nemen. Ze zijn betrokken en gedreven om er uit te
halen wat erin zit, voor zichzelf en de organisatie. Ineffectieve patronen worden
doorbroken, blokkades en beperkende overtuigingen worden weggenomen, zodat
deelnemers hun kwaliteiten volop kunnen inzetten.

Resultaat
- De deelnemers weten hoe persoonlijk
leiderschap bijdraagt aan het geheel
- Ze zijn betrokken, gedreven, zijn in uw
kracht gekomen, komen sneller tot de kern
en handelen vanuit wijsheid
- Ze zijn een lopend voorbeeld geworden
voor anderen in uw organisatie
- Ze zijn ondernemend, verantwoordelijk,
initiatiefrijk en weten ook onder lastige
omstandigheden adequaat te handelen
- Ze zijn zich meer bewust van hun
toegevoegde waarde en hebben een hogere
productiviteit
Doelgroep
Professionals en leidinggevenden die op
scherp gezet willen worden, weten wat ze
willen en kunnen om hun eigen potentie
optimaal ten dienste van de organisatie in te
kunnen zetten.
Programma
- Inzicht in de werking van persoonlijk
leiderschap
- Confrontatie met eigen gedragspatronen
en overtuigingen
- Sterkte-zwakte analyse; kwaliteiten en
valkuilen
- Focussen en het managen van de eigen
energie
- Vergroten van observatievermogen en
reactiemogelijkheden
- Effect van collectief persoonlijk leiderschap
- Prioriteiten stellen, keuzes maken en
samenwerken
- Effectief omgaan met tegenslagen,
weerstand en onzekerheden
- Creatieve Ruimte en het dagelijkse werk
als ultieme leerschool
- Houding ontwikkelen van moeiteloos
verantwoordelijkheid nemen

Werkwijze
Op basis van een persoonlijke intake stellen
de deelnemers persoonlijke doelstellingen
vast. Er wordt vooral gewerkt aan de hand
van concrete vragen en voorbeelden uit de
praktijk van de deelnemers zelf. Ze krijgen
handvatten om zichzelf aan te scherpen en er
in de dagelijkse realiteit mee aan de slag te
gaan. Ze krijgen directe feedback op hun
vorderingen en gedrag. Minimaal 6 en
maximaal 10 deelnemers per training.
Duur, data en locatie
Omvang, data en locatie van het traject wordt
in onderling overleg vastgesteld.
Investering
€ 975,- per dagdeel op basis van 2 trainers
(indien mogelijk is de inzet van 1 trainer
voldoende à € 600,- per dagdeel). Afhankelijk
van de overeengekomen einddoelen zullen er
2 tot 5 trainingsdagen nodig zijn.
Advies en offerte
Voor uw vragen of een op maat gemaakte
offerte staan onze adviseurs u graag te
woord: 030 – 2542606 of per e-mail:
info@sirfund.nl

