ERVARINGSTRAINING ‘PERSOONIJK LEIDERSCHAP’
Wat is persoonlijk leiderschap?
Persoonlijk leiderschap gaat om het leidinggeven aan jezelf en vervolgens aan anderen. In deze training ga
je (hernieuwd) ontdekken wie je echt bent, wat je belangrijk vindt, wat je waarden normen en zijn en wie je
wilt zijn als mens en als leider. Hoe geef je vanuit je eigenheid bijv. invulling aan de organisatiewaarden?
Naast bewustwording en ontwikkeling hechten wij veel waarde aan zelfsturing. Tijdens de training
onderzoek je je overtuigingen die ervoor zorgen dat je wel of juist niet gebruikmaakt van je competenties,
vaardigheden, kwaliteiten en talenten. Persoonlijk leiderschap is hieraan gekoppeld. Belemmerende
overtuigingen worden opgespoord en indien wenselijk door jou ‘herkaderd’, waardoor je je vrij voelt om
ander gedrag te vertonen.
Hoe gaan we te werk?
Onze overtuiging is dat een ieder de potentie heeft om zich te ontwikkelen.
Daarbij gaan we uit van dat wat er al is. Het uitgangspunt is dan ook datgene dat een persoon (bewust of
onbewust) al in zich heeft in plaats van wat het zou moeten zijn.Dat maakt het leren aangenaam en de
succesfactor veel groter. We werken met een scala aan modellen, theorieën en inzichten. Die bieden een
mooi fundament voor bewustwording. Onze pragmatische insteek maakt dat we de ‘theorie’ goed laten
aansluiten bij jouw praktijksituaties, zodat ze meteen toepasbaar zijn en daarmee extra waardevol voor jou
worden.
Optimale omstandigheden
Wij willen graag dat je op een ontspannen, comfortabele en plezierige manier kunt reflecteren, sparren en
leren. Om die reden zorgen we graag voor de meest optimale omstandigheden.
Trainer(s)
De trainer(s) geven je geen antwoorden, maar dagen je uit en stellen vragen die ervoor zorgen dat er
nieuwe inzichten en ideeën bij jou kunnen ontstaan. Door het ‘out of the box’ denken krijg je inzicht in je
eigen drijfveren en gedrag.
Individuele ontwikkeling in een groep
Je gaat je individuele ontwikkelingsproces door, waarin je je gesteund en begeleid voelt door de trainer en
de groep. Er vinden gemeenschappelijke werkvormen plaats en individuele. Je leert niet alleen van je eigen
ervaringen, maar ook van de ervaringen van de andere deelnemers uit de groep.
Persoonlijke invulling
Geen enkele training is precies hetzelfde. De basis staat, maar de daadwerkelijke invulling en accenten
komen tot stand tijdens de training zelf. Dit betekent dat de deelnemers altijd krijgen wat op dat moment
nodig is voor hun ontwikkeling. Gebruikmaken van deze ‘kritieke momenten’ zorgen voor een optimaal
leerrendement van de training. Jouw van tevoren vastgestelde doelstellingen en te behalen resultaten
vormen hierbij altijd het uitgangspunt.
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Verrassen en inspireren!
Plezier en ontwikkeling gaan hand in hand, vandaar dat wij willen blijven verrassen en inspireren, ook met
onze werkvormen. Wij bieden in de training verschillende extra’s zoals:
-Paardenreflectie
het heeft een verrassende impact deze manier van reflecteren.
Het is werkelijk een fantastische ervaring, hoeveel het gedrag van een paard over jou zegt.
(je maakt op jouw manier contact met paard, je gaat niet daadwerkelijk paardrijden)
-Ipod wandeling
De training vindt plaats in een prachtige bosrijke omgeving. Die omgeving gaan we dan ook graag gebruiken
om al slenterend (of met een stevig pas) de principes van Covey tot je te nemen. Lekker verfrissend.
-Persoonlijke profielen
Je krijgt meer inzicht in jezelf door een persoonlijk gedragsprofiel aan de hand van LIFO© en een
persoonlijk leiderschapsprofiel.
-Inspirerende filmpjes
Tussen de blokken door ontvang je mail van je trainer en inspirerende filmpjes
Programma
We bieden voor deze 6 dagen een kader waarin we gaan samenwerken, maar de daadwerkelijke invulling
van de training wordt zorgvuldig afgestemd op de leerdoelen van de individuele deelnemers.

Kader 6 dagen
Dag 1 en dag 2
reflectie en feedback op jouw gedrag
waar sta en ga je voor?
jouw focus bepalen
7 effectieve eigenschappen Covey
overtuigingen
Dag 3
verbinden en contact maken
bewust communiceren
gesprekstechnieken
Dag 4 en dag 5
feedback
coachen versus sturen
situationeel leidinggeven
omgaan met belangen
groepseffectiviteit
coachen
Dag 6
teamontwikkeling
integratie
performance & presentatie
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Door jouw deelname aan de training Persoonlijk Leiderschap:









Zal jouw eigen professionele leven een ontwikkeling doormaken.
Ontdek je jouw unieke kracht als leider en weet je hoe je deze optimaal in kunt zetten.
Heb je een duidelijk beeld van hoe jij wilt leidinggeven en kun je dit toepassen, afgestemd op je
medewerker en het gestelde kader.
Kun je intunen op de behoefte van je medewerker(s), zodat je afgestemd blijft op zijn/haar proces
en heb je het basisvertrouwen dat nodig is om jouw medewerkers echt verder te helpen.
Weet je wanneer het gewenst is om te coachen of om juist te sturen en ben je in staat om datgene
toe te passen wat op dat moment het gewenste effect heeft.
Kun je een grote bijdrage leveren aan het gezamenlijke resultaat dat je met je team bereikt. Niet
alleen jouw resultaten maar ook die van je medewerkers zijn van een andere orde dan voorheen.
Kun je altijd terugvallen op de trainer en de groep. Loop je even vast? We zijn er altijd om je te
helpen en te ondersteunen. Leidinggeven doe je niet meer alleen.
Heb je geleerd van anderen en zij van jou. Je visie is verbreed en je professionele wereld verrijkt.

Investering:




6 dagen ervaringstraining;
tussen de trainingsdagen werk je aan praktijkopdrachten. Dat vraagt om een extra investering in
tijd;
kosten deelname: € 2.850,00, incl. lesmateriaal en arrangementskosten (excl. 21% BTW)

Data
22 en 23 maart, 20 april, 17 en 18 mei en vrijdag 22 juni 2018.
Locatie
Hermonde in Bennekom. De meest aangename leeromgeving midden in het groen.
Informatie
Wil je meer weten over het programma of sparren met ons of de training bij jou past? We lezen of horen
graag van je. Wij zijn bereikbaar via mail, academie@hermonde.nl of telefonisch, bel met Cindy Hermans:
0318 860214
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