Leiderschap met
persoonlijke impact

Om ergens te komen, moet je beginnen met bewegen
Leiderschap in deze complexe tijd stelt andere eisen aan het managen van teams
en individuele competenties. Vanuit de traditionele gedachte dat je als leider in
control moet zijn, ontstaat een nieuwe overtuiging dat je als leider niet in control
kunt zijn, maar dat je slim en effectief om moet gaan met je team en ieders
individuele kwaliteiten. Als leider heb jij namelijk de mogelijkheid om medewerkers
te inspireren tot vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Hoe je dat op een
authentieke wijze doet, op een manier die bij jou en jouw drijfveren past, is de focus
van dit programma. Wil jij jouw persoonlijke impact vergroten?
Leiderschapscoaching
Dit programma start met ‘zelfreflectie en bewustwording’. Om jouw impact als
leider op de organisatie, binnen teams of individuele medewerkers te vergroten
is het van belang dat je weet wie jíj bent, welke (onbewuste) patronen van invloed
zijn op jouw gedrag én waar jouw natuurlijke kracht en potentie ligt. Deze inzichten
vergroten jouw beslisruimte: hoe kan ik mijn gedrag aanpassen, keuzes maken die
passen bij wie ik van nature ben en hoe kan ik op deze manier verantwoordelijkheid
nemen over mezelf? Inzicht in je eigen drijfveren, in goede tijden en in tijden van
stress, in combinatie met praktische handvatten op het vlak van leiderschap,
vergroten jouw impact als leider.

Balans tussen menselijke maat hanteren, duurzaam ondernemen, innoveren en
resultaat behalen, zijn hierbij centrale thema’s. Naast het feit dat alle teamleden in
hun kracht gezet worden en meer werkgeluk ervaren, zorgt dit natuurlijk voor een
hogere productiviteit, lager verloop en hogere intrinsieke motivatie. Amplitie met
een hoofdletter A dus.
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