25 jaar ervaring in begeleiden naar oorspronkelijkheid

CORE LEADERSHIP TRAINING
Core Leadership Training
In deze training worden (potentiële) leiders uitgedaagd zich te ontwikkelen tot verbindend en succesvol leiderschap. De training
is gebaseerd op een holistische en integrale visie op de ontwikkeling van leiders, teams en organisaties. De training is een
zoektocht naar een liefdevolle en op resultaat gerichte manier van leiding geven op basis van de win-win-win filosofie. Omdat
een aankomende generatie zoekt naar authenticiteit en zingeving in het werk, vraagt zij om een andere manier van
leidinggeven.
De leider van de toekomst heeft niet alleen oog voor zichzelf en zijn eigen organisatie, hij staat ook in verbinding met de
grotere context en brengt daarin álle belangen in balans. Een leider zet meer en meer via zijn voorbeeldgedrag anderen aan tot
verandering. Hij straalt rust uit, en dat brengt ontspanning voor zijn omgeving. Vanuit het besef dat alles verbonden is, gaat een
leider zien dat liefde en welbevinden voor zichzelf en anderen uiteindelijk uit dezelfde bron voortkomen.

De training biedt:

en een stappenplan

•

een afwisselend proces van actie en
reflectie

•

1. streef gezondheid na

•

een zoekproces naar verbindend
leiderschap

•

2. schets je reis

•

3. sta open voor de context

•

balans tussen rust en inspanning

•

•

presentaties

4. sta open voor innerlijke
ervaring

•

1 trainer op 4 cursisten

•

5. speur naar kansen

•

storytelling bij de open haard

•

6. schep vanuit uit win-win-win

•

individuele feedback

•

7. stimuleer actie en
ontwikkeling

•

refelectie met de deelnemers

•

8. blijf leren, ontwikkelen en
doorstromen

Individueel en in de groep
De training zelf begint met het in kaart brengen van de individuele vragen en behoeften om de training
daarop toe te kunnen spitsen. Als je eenmaal vanuit wederkerigheid naar de wereld kijkt, dan streeft je
vanzelf ook naar welbevinden. Ongezonde mentale patronen staan haaks op verbinding maken met
anderen, daarom is een goede relatie met jezelf goed voor anderen in bedrijf en privé omgeving.
Zoals in alle Core trainingen, ben je vooral veel bezig met doen en trainen. Daarnaast is er veel
ruimte voor het leren van elkaars ervaringen en inzichten, bijvoorbeeld in geleide dialogen. In de
inleidingen worden het stappenplan en de kenmerken van dienend leiderschap verder uitgewerkt.
Je sluit de training af met een concreet leiderschapsplan waarin je aangeeft hoe je opgedane
vaardigheden en inzichten concreet gaat toepassen. De resultaten hiervan presenteer je op de
terugkomdag die ongeveer een half jaar later plaats zal vinden.
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Leerdoelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfobservatie, alertheid, open staan voor signalen en synchroniciteit
Ontwikkelen van het vermogen om iets vanuit verschillende standpunten te observeren
Leren coachen van anderen, o.a. door de toepassing van het reactiekeuze moment
Stimuleren van een leefwijze met aandacht voor het hier en nu
Voortbouwen op sterke punten en managen van zwakke punten
Inzicht in eigen drijfveren en die vormgeven in je leiderschapsrol met daarbij horende doelen en acties
Eigen verantwoordelijkheid nemen,wilskracht, daadkracht en vitaliteit. Gebruik maken van de juiste kracht
op het juiste moment. (flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, optimisme)
Onderkennen van gevoelens van anderen, oog hebben voor subtiele signalen. (compassie, sociale
verantwoordelijkheid, interafhankelijkheid)

Doelgroep

denk hierbij aan:

• leiders

•

managers

• toekomstige leiders

•
•
•
•
•
•
•
•

hr-managers en -adviseurs

• mensen die hun functioneren willen verbeteren
• mensen die aan hun team willen werken
• leidinggevenden die verandering nastreven
• mensen die een andere manier van leidinggeven
nastreven
• geïnteresseerden in persoonlijk leiderschap

Info
Taal tijdens de training
Nederlands, Engels
Taal trainingsmateriaal
Nederlands, Engels, Duits
Kosten
Training incl. nazorggesprek, terugkomdag € 1950,- excl. 21% btw
Verblijfskosten, inclusief overnachting, terugkomdag
€ 675,- excl. 9% btw
Locaties
Huize Bergen Vught
Samana Werkhoven
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people managers
account managers
arbeidsbemiddelaars
office managers
high potentials
diverse functies in de zorg
diverse ondersteunende functies

