WIL JIJ VANUIT JE WAARDEN LEIDING
GEVEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST?
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WAAROM NATUURLIJK LEIDERSCHAP?
ergens heb je de ‘vonk’ gevoeld. zijn je ogen geopend en is iets van binnen wakker
geworden. Het gevoel dat je de wereld - op jouw natuurlijke wijze - meer te brengen hebt
dan je tot nu toe gedaan hebt.
jouw Purpose. Herken jij dit:
- De vonk was recent en je vraagt je af: hoe (her)verbind ik me met mijn purpose en geef
ik dit uiting in werk en leven?
- Je hebt helder wat je purpose is en de intentie om verandering te leiden in je werk.
Maar in de praktijk blijkt het lastig om steeds vanuit purpose te handelen en je niet uit
het veld geslagen of vervreemd te voelen door de krachten van het systeem dat je wilt
veranderen.
- je Purpose en werk vallen samen en je werkt hard aan oplossingen voor urgente
wereld vraagstukken. Maar je merkt dat het een uitdaging is om vanuit je natuurlijke
stroom en vertrouwen te blijven werken temidden van een turbulente wereld.
Waar je je ook in herkent: om te veranderen in een organisatie die duurzaam, wendbaar
en betekenisvol wil zijn voor ál haar stakeholders is nieuw leiderschap nodig.
Verbindend en waarde gedreven vanuit purpose.
maar HOe leer je dit?
Hoe leer je verbinding maken én houden met je waarden, met elkaar en de verbindende
toekomstvisie temidden van toenemende turbulentie?
door mind en hart kracht te trainen om verbonden te blijven met je diepere doel en
daarop te leren varen: Te midden van alle turbulentie, afleiding en vervreemding die het
huidige werkklimaat eigen is.
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TRAIN MIND- EN HART KRACHT OM IN
TURBULENTIE VERBONDEN TE BLIJVEN
MET JE PURPOSE EN DAAROP TE VAREN
om duurzaam te werken vanuit je purpose zijn Intenties alleen zijn voldoende. Voor je het
weet, wordt al je aandacht opgeslokt door de waan van de dag en ben je de verbinding kwijt.
Het menselijk brein is geprogrammeerd om alert te zijn op afleidingen en plotselinge
'brandjes' zo snel mogelijk willen blussen. Daarbij grijpen we - in die beslissende seconde terug op automatisch gedrag en wint de gewoonte het van de intentie.
Aandacht training is de sleutel om in contact te komen en te blijven met je natuurlijke zelf,
en je purpose. temidden van turbulentie en druk.
Een stevig, wakker aandachtsvermogen stelt leiders in staat gewoontegedrag onder druk te
doorzien en IN het beslissende moment te oefenen met gewenst gedrag.
dit is topsport voor de mind.
In 10 persoonlijke sessies van 1 uur + dagelijks zelf trainen bouw je een sterke "aandachtsspier" onder druk. Dit vermogen is vervolgens de basis voor leerdoelen en competenties op 4
niveaus:
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LEERDOELEN OP 4 NIVEAU'S
1. Zelfmanagement: Zelfbewustzijn en belichaming ontwikkelen om vanuit verbinding –
niet gewoonte – te kunnen reageren onder druk. Toename van veerkracht & kwaliteit
van aanwezigheid zowel op het werk als privé
2. Persoonlijk Leiderschap: Leiding nemen over wat je aandacht geeft en je bewust
richten op handelen vanuit je kern: je purpose, waarden, lange termijn prioriteiten
3. Teams Leiden: Ruimte leren creëren met je teamleden om te verbinden; emotioneel
intelligent te communiceren; diep te luisteren; elkaars inbreng te waarderen en op
basis daarvan completere beslissingen te maken. Dit bouwt een (team) cultuur van
vertrouwen: zelfs onder druk.
4. Systeem verandering Leiden: creëer vanuit je purpose een verbindende visie en
verander aanpak i.s.m. al je stakeholders. Gebruik makend van TheoryU/Uprocess.
Pijlers van deze training:
Het MBSR programma: Bewezen effectieve stressreductie & aandachtstraining (sinds
1979 geboden en onderzocht aan de University of Massachusetts Medical School)
Prioriteiten mgmt. (Covey); Finding the Space to Lead (boek J. Marturano, CEO GM)
Emotional Intelligence (D. Goleman) + Non Violent Communicatie (M.Rosenberg)
Systems Change Management (MIT Presencing Institute’s verandermethodiek)
Programma Praktisch:
Eén-op-één leiderschapstraining
10x 1 uur Video Conference sessies
verspreid over maximaal 26 weken
Sessies flexibel in te plannen a.d.h.v. eigen beschikbaarheid en agenda
Afspraken tot 24 uur van tevoren te verzetten
Ondersteund door exclusief voor dit programma ontwikkelde audio-oefeningen
Reader met weekthema’s en opdrachten + artikelen van experts op het gebied van
aandachtstraining, emotionele intelligentie, leiderschap en verandermanagement
Training mogelijk in NL, ENG of ESP
Prijs: 2500,- ex btw, 3000,- inc btw

