
Gaan de verbeteringen in jouw organisatie te langzaam?
Leert je organisatie te weinig van de fouten die er worden gemaakt?
Wil je weten hoe je als leider de verandering kunt versnellen?

Schrijf je dan nu in!

Eéndaagse Workshop:
Beweging door Leiderschap, Leiderschap in Beweging
In deze interactieve workshop komen de 
essentiële vaardigheden en houding aan bod 
om als leider een effectievere rol te spelen in 
transformaties.

Er zal aandacht besteed worden aan persoonlijke 
kenmerken en de manier waarop je aan je 
eigen ontwikkeling als leider kunt werken om 
zo de juiste rol op het juiste moment te kunnen 
vervullen.

Je krijgt inzicht in de manier waarop je anderen 
kunt ontwikkelen en coachen om het dagelijks 
verbeteren in je organisatie te ondersteunen.

Met de juiste waarden en transformatie-
principes ben je in staat om een aantrekkelijke 
visie te creëeren en passende doelen te stellen. Zo 
kun ook jij je organisatie succesvol in beweging 
brengen en houden!

Aanvullende informatie

Donderdag 17 mei 2019
Ontvangst: 08:45
Aanvang:  09:15
Einde:  16:30

Landgoed Huize Bergen
Glorieuxlaan 1, 5261 SG Vught

Kosten
€ 295,- p.p. excl. BTW.
Inclusief koffie, thee, lunch en 
afsluitende borrel

Aanmelden
info@excellencewithpassion.com



Opbouw van de dag

In de workshop worden de volgende 
vragen beantwoord:
• Welke leider wil je zijn?
• Wat is jouw rol in het in beweging 

brengen en houden van je 
organisatie?

• Hoe past jouw natuurlijke stijl hierbij?
• Welke leiderschapselementen spelen 

een belangrijke rol?
• Wat zijn jouw drijfveren als leider?
• Hoe kun je jouw effectiviteit als leider 

vergroten?

Programma onderwerpen

Hoe ziet een succesvolle transformatie 
eruit? Welke principes kan ik hiervoor 
gebruiken en hoe vul ik mijn rol als leider 
in?

Oplossingen worden geboden door 
inzicht in: het transformatiemodel van 
een organisatie, hoe deze transformatie 
te versnellen en tegelijkertijd integraal 
uit te voeren, de voorkeursaanpak en de 
bijbehorende houding en gedrag die tot 
succes leiden. Het in beweging brengen 
en houden van een organisatie in relatie 
tot leiderschap zal het centrale thema zijn.

Hoe kun je je aanmelden?

Stuur een mailtje met je gegevens naar 
info@excellencewithpassion.com
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact 
met je op.

info@excellencewithpassion.com
www.excellencewithpassion.com
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