Leiderschap programma

NEXT GENERATION
LEADERS
Hey young professional, wie ben JIJ ook alweer?
In deze tijd, waarin de wereld zo anders is dan we
gewend waren, is het tijd voor JOU: Jouw groei, jouw
persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

Vanuit Authentiek Leiderschap signaleren we bij young professionals
een grote behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk
leiderschap. Regelmatig krijgen we de vraag of we een leiderschap
programma voor young professionals kunnen aanbieden vanuit ons
gedachtegoed. Door de impact van Covid lijkt de behoefte groter dan
ooit. Er wordt meer vanuit huis gewerkt, waardoor de focus op inhoud
groter is dan op samenwerking & persoonlijke ontwikkeling. Terwijl dit
juist de belangrijkste pijlers zijn voor young professionals. Ook om ze
te binden & boeien aan de organisatie.
We zijn dan ook heel enthousiast dat we binnenkort starten met een
prachtig programma waarin we young professionals enorm
empoweren in hun persoonlijke leiderschap.
We gaan dit doen door de filosofie van Authentiek Leiderschap te
combineren met vertragen, luisteren naar de signalen van jouw lichaam,
echt contact maken, hoofd én hart verbinden, ervaren en leren van elkaar,
om vervolgens weer te kunnen versnellen richting de toekomst. Omdat we
geloven dat je hierdoor gezonder, gelukkiger en succesvoller kunt zijn. Dat
is de impact die wij willen maken, met het mooiste en beste dat wij in huis
hebben. En jij verdient het!
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Intensief
programma
Het programma duurt een half jaar en bestaat uit de volgende bouwstenen:
Individueel intakegesprek;
Ego Scan;
360 graden Feedforward;
5 dagen training, verdeeld over een- en tweedaagse sessies met een
kleine groep;
Individuele coaching
Learning groups: vertaling naar de praktijk en jouw business casuïstiek
Volgen van de online module Authentiek Leiderschap en het bestuderen
van het boek ‘Authentiek Leiderschap’;
Tussentijdse individuele opdrachten.

Gedurende het hele traject maak je gebruik van het boek en de online module.
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Tijdens dit leiderschapsprogramma maken we enerzijds
intensief gebruik van de filosofie van Authentiek
Leiderschap. Dit krachtige, analytische model helpt je
razendsnel inzicht te krijgen in jezelf en anderen.
Het vergroot het inzicht in jouw authenticiteit, drijfveren,
positionering strategieën en eigen overtuigingen en helpt
je jouw potentieel nog beter en sneller te benutten en
daarmee jouw effectiviteit te verhogen.
Anderzijds werken we met ervaringsgerichte oefeningen
waarbij we je bewustzijn verhogen op jouw gevoelsleven
en de signalen van je lichaam. Zodat je ook hierin jezelf
nog beter leert kennen en je dit leert gebruiken als
innerlijk kompas.

Onze
werkwijze
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Aan het eind van dit programma heb je jouw persoonlijk
leiderschap enorm ontwikkeld doordat je:
Inzicht hebt in jouw diepste drijfveren en
kernwaarden. Je weet en hebt ervaren welke impact
jij kunt en wilt maken en welke unieke talenten en
kwaliteiten jij in huis hebt om deze impact te kunnen
maken. Je leert dit gebruiken als innerlijk kompas;
Jouw potentieel sneller en beter kunt benutten. Je
weet en hebt ervaren welke barrières jou mogelijk in
de weg zitten om jouw volledige potentieel te
benutten en hoe je hier bewust mee om kan gaan;
Inzicht hebt in de Ego dynamiek (positionering
strategieën) die jijzelf en anderen gebruiken, hoe je
deze bewust kunt inzetten als je daarvoor kiest en
hoe je voorkomt dat Ego’s het onbewust van je
overnemen.

Resultaten
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Jouw eigen overtuigingen kent en weet hoe deze jou kunnen stimuleren en
blokkeren op de rand van jouw comfort zone;
Diverse vaardigheden en skills hebt ontwikkeld die jouw effectiviteit
verhogen;
Bewust bent van de signalen van je lichaam, deze kunt verwoorden en
meenemen als innerlijk kompas;
De vertaling hebt gemaakt naar jouw specifieke business casuïstiek en
persoonlijke leerdoelen;
Jouw eigen energiebalans en grenzen (h)erkent en deze goed kan
bewaken;
Enorm bent gegroeid in zelf inzicht en zelfvertrouwen.

Voor wie is dit programma?
In dit programma is plek voor maximaal 12 deelnemers.
Zij komen uit verschillende organisaties, zowel bedrijfsleven, overheid als
non profit sector. Wat zij gemeen hebben is:
Een positieve intentie;
Ambitieuze en talentvolle leiders in
spé;
De wens om te groeien in hun
persoonlijk leiderschap;
Leeftijd 27 – 39 jaar;
Minimaal 5 jaar werkervaring;
De wens om het verschil te maken in
hun omgeving;
De bereidheid zich open op te stellen
en uit hun comfort zone te stappen;
Het vermogen te reflecteren op
zichzelf.
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Als partners van Authentiek Leiderschap hebben Dana Wildeman en Evert
Schaftenaar een grote passie voor het werken met Millennials, die zij Next
Generation Leaders noemen. Onze purpose is om Next Generation Leaders
en de organisaties waar zij werken te coachen in hun (persoonlijke)
leiderschapsontwikkeling, zodat zij gelukkiger en succesvoller worden.
Hiermee halen we het verborgen potentieel van veel talentvolle young
professionals naar boven, dat is ontzettend waardevol!

Evert heeft tot 2013 gewerkt in de financiële
dienstverlening. Hij heeft een bedrijfskundige
achtergrond en in zijn laatste functie was hij
operationeel directeur bij a.s.r. Door zijn
achtergrond en (levens) ervaring is hij goed in
staat om de theorie en praktijk te combineren.
Klanten typeren hem als ontwapend direct en zijn
missie in het leven is dat mensen eigen regie
pakken en hun hart volgen. Waardoor ze
gelukkiger en succesvoller worden.

Wie zijn
wij

Dana heeft een achtergrond als
gedragsspecialist in het publiek domein.
Vervolgens is zij zich verder gaan ontwikkelen in
(organisatie) coaching, en systemisch werken. Zij
combineert hoofd & hart binnen haar coaching
en kijkt met een holistische visie naar
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Haar
missie is om mensen te helpen in verbinding te
komen met zichzelf, hun drijfveren en de impact
die zij willen maken. Waardoor zij uit hun
comfortzone durven te stappen en het lef hebben
om hun hart te volgen.
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Prijs Leiderschap programma: € 3.995,-- (exclusief btw)
Overnachting & arrangement: € 799,-- (exclusief btw)

Investering

(Arrangement kosten zijn bijkomende kosten bij de trainingen
voor koffie, thee, ontbijt, lunch, diner e.d.)

Locatie
Je verblijft op een bijzondere locatie op de Veluwe in Nederland.
De perfecte plek om aan de slag te gaan met jouw persoonlijk leiderschap.
Je hebt een eigen kamer en het programma is inclusief catering.
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Meer informatie & aanmelden
Neem contact met ons op als je meer wilt weten of je wilt aanmelden.
Dana: dw@authentiekleiderschap.nl / 06 526 111 58
Evert: ejs@authentiekleiderschap.nl / 06 556 916 17

volg ons op social media
Via onze social media kanalen delen we
ontwikkelingen, informatie over onze
producten en tips & tricks over
(persoonlijk) leiderschap.
Volg ons als je updates op je tijdlijn wilt
zien verschijnen!
@authentiekleiderschap

contact
035 621 9799
Karnemelksweg 2a
3749 AH Lage Vuursche
info@authentiekleiderschap.nl
www.authentiekleiderschap.nl
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