Lente 2016,

Verbindend leiderschap, voor (team)leiders
Ø Wil jij uitdagende situaties als verbinder tegemoet treden en met elkaar tot innovatieve oplossingen komen?
Ø Wil jij meer impact hebben binnen jouw team en organisatie zodat de gewenste verandering zich daadwerkelijk
voltrekt?
Ø Wil jij inzicht hebben in jouw belemmerende factoren als leider en weten hoe je deze cirkel kan doorbreken?
Dan is deze intensieve vijfdaagse leergang Verbindend leiderschap iets voor jou. We werken parallel
aan persoonlijke leiderschapsontwikkeling en team- en organisatieontwikkeling.
Verandering kun je sturen én laten ontstaan. De vraag is: hoe doe je dat? En hoe houd je daarbij
rekening met jouw waarden, ’ieders’ belangen en zorg je voor draagvlak, inclusie-besluitvorming
en duurzame verandering?
Diepgaand & praktijkgericht

Resultaten

De leergang is zowel diepgravend als

Na afloop:

praktisch en gekoppeld aan je eigen

ü werk je meer vanuit de bedoeling

praktijk. Bijvoorbeeld wie ben jij als
leider, hoe coach jij medewerkers en
voer je lastige gesprekken (met
bestuurders en medewerkers). Via
uitwisseling draag je bij aan
kruisbestuiving van elkaar.
Je krijgt theorie, de laatste trends op
het gebied van leiderschapsontwikkeling, praktijkopdrachten en
volop tools voor jouw
professionaliseringsslag.

Opbouw van de training
De leergang bestaat uit 5 dagen, over een
periode van ongeveer 6 maanden.

van de organisatie, in dialoog met

Tussendoor heb je eenmalig een

alle belanghebbenden, aan

coachsessie met de trainer per Skype (na

gewenst gedrag en adequate

dag 2 of 3). Deelnemers vormen met

werkprocessen;

elkaar kleinere intervisiegroepen, die

ü maak je (jouw) interactiepatronen
meer bespreekbaar om zo
openheid en vertrouwen te
stimuleren;
ü heb je een verrijkt palet, reflecterende praktijken en zelfinzicht.

tussen de dagen één keer bijeenkomen.
Per trainingsdag gaan we daarnaast uit van
ongeveer 4 uur studiebelasting
(voorbereiding, uitwerken, literatuur
lezen, doen van opdrachten etc.). Bij
afronding van de praktijkopdrachten krijg
je een certificaat.
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De trainer
De training wordt gegeven door Nicole
van Ladesteijn.
Zij heeft jarenlange ervaring in het
coachen van leiders en het faciliteren
van team- en organisatieontwikkeling in
tientallen organisaties.
Nicole is expert in
verbinding en
faciliteert
professionaliseringstrajecten bij oa de
NOS, NS, WNF, Arcadis en DNB.
Zij geeft open en in company trainingen
over leiderschap, samenwerking en
communicatie. Ze werkt op basis van
het gedachtegoed Verbindende
Communicatie en Deep Democracy.

“Even stil zitten en reflecteren. Om
vanuit die plek hernieuwd de arena in te
stappen. En in verbinding het ijs te
breken zodat het (weer) gaat stromen.”

Vijf 5 steutels om verandering te
ontketenen:
1: Afspraken en besluiten die
werken: Hoe maak je afspraken die
iedereen nakomt en hoe neem je de
wijsheid van de ’dwarsliggers’ mee
zodat gedragen besluitvorming ontstaat.
2: Zelfregie: Wanneer worden
betrokkenen proactief en eigenaar en
hoe belemmeren jouw overtuigingen en
gedrag dat dit gebeurt?
3: Waarden leven: Hoe handel jij
vanuit jouw waarden en draag je bij aan
klant-, organisatie en maatschappelijke
waarde en ben jij een voorbeeld?
4: Effectief team-/MT-overleg:
Hoe draag je bij aan constructieve en
energieke overleggen die zorgen voor
magie in het team?
5: Heldere koers en resultaten:
Hoe zorg je voor een gedeelde
werkelijkheid over de team- en
organisatiedoelen en het waarmaken
van resultaten?
Data 2019-2020
Vrijdagen: 4 oktober, 8 november, 13
december 2019, 17 januari en 14
februari 2020.
De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot
16.30 uur en vinden plaats in Utrecht of
op landgoed De Horst, Driebergen (bij
grotere groepen).

Investering
De all-in kosten voor de leergang
bedragen € 2.420 (inc € 420 BTW).
Dit is inclusief verblijfskosten en
studiemateriaal.
Mochten de kosten een probleem zijn
dan vragen we je toch contact met ons
op te nemen. We kijken graag samen
naar een oplossing.

Voor wie
Leidinggevenden, directeuren,
coordinatoren en (programma- en
project) managers. Minimaal HBOwerk en denkniveau.
Meer informatie en
inschrijven
Voor specifieke vragen kun je
contact opnemen met:
Nicole van Ladesteijn,
06 – 26 066 546,
nicole@communicatiewijs.nl
Inschrijven:
www.communicatiewijs.nl.

