Het Adviesbureau - Coaching
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Leiderschap
programma

Leiderschap
Veel leidinggevenden en ondernemers worden voortdurend overweldigd door de
vele verantwoordelijkheden. Ze voelen dat ze constant brandjes blussen en zijn
altijd gericht op het oplossen van de problemen in het bedrijf. Soms zijn ze
gefrustreerd dat ze niet het juiste team om zich heen hebben. Ze realiseren dat ze
geleefd worden in plaats dat ze leiden.
Leiders van vandaag hebben niet alleen veel kennis en ervaring, maar zijn ook
flexibel en omarmen voor verandering. Zij zorgen voor een wendbare organisatie
waar wordt gebouwd op vertrouwen en teams leren met elkaar en van de klant.
Hierbij past participatief en flexibel leiderschap, soms volgend, soms leidend.
Krachtig genoeg om anderen te inspireren. Er is geen formule beschikbaar
waarmee je jouw ideale leiderschapsstijl kan aanleren. Wat voor de een werkt,
werkt weer niet voor de ander. En wat soms werkt, werkt niet altijd.
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"Change is the
only constant
in life"
Heraclitus
De stijl van jou als leider is gebaseerd op jouw eerdere
levenservaringen en vaak aangeleerd gedrag uit jouw jeugd.
Dit, terwijl er juist nu en de toekomst zoveel verandert:
“Change is the only constant in life”. Past het eerder
aangeleerd gedrag nu nog? Hoe kan je jouw kracht inzetten in
de huidige tijd?

Leiders
Leiders van vandaag hebben niet alleen veel kennis
en ervaring, maar moeten ook flexibel zijn en
openstaan voor verandering.
Succesvolle leiders halen het beste uit zichzelf en
zorgen voor groei in hun omgeving.
Wat is jouw succes formule?
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Leiderschap
coaching
Tijdens de coachingsessies werk en denk je vanuit jouw visie, missie en waarden.
Je (her)ontdekt je talenten en kracht en identificeert je valkuilen. We pakken samen
de volgende vragen beet:
Wat zijn jouw unieke leiderschapskwaliteiten?
Welke bewuste keuzes en beslissingen neemt je?
Hoe kan jij je potentieel benutten en versterken?
Je krijgt waardevolle inzichten en tools om je eigen effectieve leiderschapsstijl te
optimaliseren. Benut dit potentieel en ontdek je sterke leiderschapskwaliteiten.
Je leert hoe je deze in kunt zetten om je prestaties, impact, werkplezier,
leiderschap en carrièresucces kan versterken. De uitkomst is meer zelfvertrouwen,
positieve energie, plezier en succes.

Werkwijze
Een individueel geheel op jou afgestemd programma
bestaande uit 9 coachingsessies. Als we starten hebben we
al kennis gemaakt in een persoonlijk gesprek en samen
jouw roadmap bepaald. De klik is er. We gaan aan de slag.
• We starten het persoonlijk leiderschapstraject met een
360 assessment plus 90 minuten debrief.
• Gedurende drie maanden krijg je coaching en begeleiding.
Ongeveer 45-60 minuten per sessie.
• Met de opgedane inzichten en bewustwording versterk je
direct je effectiviteit als leider.
• Toegang tot een persoonlijke Scope-app voor 6 maanden.
• Een uniek boek naar keuze bij je thuis bezorgd.
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Voor Wie?
• Als je doelen en dromen hebt, dan is dit iets voor jou.
• Als je ondersteuning wilt, terwijl je stappen naar succes zet.
• Iedereen die zijn ware, onbegrensde zelf wil ontdekken en ervaren.
• Iedereen die succesvoller wil denken, voelen en handelen op elk gebied van
zijn/haar leven.

Voorwaarden
De bereidheid (ja, ik wil … ) om actie te ondernemen.
Je hebt een open geest die klaar is voor verandering en groei

George Lois
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Resultaten

Wat het is om een groeimindset te hebben.
Begrijp wat je tegenhoudt en hoe je deze
barrières achter je kan laten.
Bewustwording van je beperkende overtuigingen,
filters en gedrag zodat je eigen oneindige
creatieve potentieel ziet en kan ervaren
Een raamwerk dat je steeds opnieuw kunt
gebruiken om je doelen te bereiken
De kracht van een overtuigende visie.
Bewezen strategieën die succesvolle mensen
gebruiken

Hoe je energetische profiel eruit ziet en welke emotie
je elke dag gebruikt om je leven te leiden.
De 10 disciplines waarop succesvolle mensen zich
richten.
De zes beïnvloedende factoren, hoe je deze kan
maximaliseren om je leiderschapsprestaties te
verbeteren.
Zien en begrijpen hoe de wereld werkt door
verschillende lenzen. Op een niveau dat je ogen
opent voor ongelooflijke mogelijkheden
Bruikbare, praktische strategieën en hulpmiddelen die
je meteen kan gebruiken
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Als je eenmaal meer bewust bent van waaruit je denkt of
reageert, leef je meer naar je eigen keuze. De keuze om
het anders te doen. Het geeft je meer het gevoel dat je de
leiding hebt over je eigen leven. Dit leidt tot meer energie,
betrokkenheid, meer potentieel. Je kan niet alleen jezelf
maar ook anderen meer inspireren, motiveren om het
beste uit het leven te halen.
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