LEI D ERSC H A PSTR A I NI NG

Transformerend Leiderschap
“Van controle naar regie”
Deze vervolg training is bestemd voor hen die eerder al de Kortste Klap naar
Meesterschap hebben gevolgd. Voor hen die het eigen persoonlijk leiderschap verder willen ontwikkelen. Het is echt een verdieping om het nemen
van regie nog beter en blijven te ontwikkelen. Misschien verkeer je in een
uitdagende positie, die soms ook eenzaam is. Je beseft dat jij de gids en het
boegbeeld van de vernieuwing mag zijn, voortdurend op zoek naar nieuwe
wegen. Wat zijn de kansen en mogelijkheden op de lange termijn?

In deze training ervaar je dat de meningen en concepten die je als waarheden er-

Deelname
€ 1995,- excl. BTW

vaart, gekaderd zijn in een duaal frame. Het is een hele kunst om jezelf werkelijk te
bevrijden van oordelen en zo een ruimte te ontdekken die leidt tot het vol overga-

7 dagdelen verdeeld over 3 aan-

ve creëren. Want dat is wat er gebeurt wanneer een mens zichzelf niet meer klein

eengesloten dagen, na 6 weken

houdt door aangeleerde patronen.

een terugkommiddag
Met leiderschap vanuit jouw essentie en de verbinding met de omgeving, zal jouw

Bijkomende kosten

olievlek zich verspreiden.

Horeca Arrangement €495,- excl.
BTW

Resultaat
•

Van managen naar coachen

•

Van druk naar ruimte

•

Leiden vanuit de bedoeling

•

Verbinding met jouw zelf en de omgeving

L EI DE R S C H A PST RA I N I NG

Transformerend Leiderschap
“Van controle naar regie”
Nu gaat het er om dat we onze eigen groei, mensen om ons heen en in onze organisatie vleugels geven. Je gaat ervaren hoe je vanuit visie en bezieling inspirerend
te werk gaat.
Ook ga je ontdekken hoe je vanuit jouw visie en bezieling inspirerend te werk gaat.
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van anderen wordt hier onderdeel van

Agenda
Check de agenda voor een

jouw verdere groeipad. Besturen, leiden, creëren en reflecteren wordt daardoor
makkelijker en zinvoller voor jezelf en de omgeving. Deze wordt productiever,

overzicht van de beschikbare

effectiever en bereikt een hoger welzijnsniveau. Transformatie van binnenuit gaat

data en schrijf je in.

het verschil maken. Ons persoonlijk- en collectief talent, zorgt voor een duurzaam

pk2.nl/agendaoverzicht/

resultaat op de lange termijn. We genieten van dit duurzaam leiderschap.
Deze training is bestemd voor hen die eerder al de Kortste Klap naar Meesterschap
hebben gevolgd. Ben je er aan toe om je persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen?

Duur: 7 dagdelen verdeeld over 3 aaneengesloten dagen en na 6 weken een
terugkommiddag.

Ter voorbereiding maken we verder gebruik van een intakegesprek, een speciaal
ontwikkelde vragenlijst en de Mentale Vitaliteitsmonitor. Ter evaluatie is er voor de
terugkom middag een zelfevaluatie vragenlijst en een na-meting met de monitor.

Wil je meer weten over onze trainingen en diensten?
Neem dan een kijkje op pk2.nl
Persoonlijke kracht
in het kwardaat

