Programma Leiderschap
4 dagen leren, reflecteren & genieten in de natuur
Beste relatie,
In maart van dit jaar werden wij, net als iedereen, overvallen door het Coronavirus. In een
klap stond de wereld stil. Wij werden geconfronteerd met angst, onzekerheid, veranderingen
en nieuwe ontwikkelingen. Momenten van actie, bezinning en lichte paniek wisselden elkaar
af. Dezelfde periode bood ons tijd om samen te reflecteren: hoe kan de ene mens in tijden van
crisis z’n gedrag relatief snel veranderen en aanpassen, terwijl de ander daar meer moeite
mee heeft? Hoe kan het ene team lam slaan, terwijl het andere team bruist van de energie?
Deze tijd en de toekomst die voor ons ligt, vraagt enerzijds om persoonlijk leiderschap. Juist
deze vaardigheid om jezelf te leiden en richting te geven, is nu cruciaal. Het betekent namelijk
dat je regie neemt over je werk, je carrière, je persoonlijke ontwikkeling en je leven. Door
proactief te zijn en je kwaliteiten en talenten in te zetten om doelen te realiseren, ga je
bewegen in deze onzekere tijd in plaats van stilvallen. Voor mensen die een team, afdeling of
organisatie leiden, vraagt deze tijd om krachtig leiderschap: richting geven aan een team,
met medewerkers in gesprek blijven en hen motiveren om zowel doelen te realiseren, als
vitaal en gezond aan het werk te zijn.
Wij gunnen élke leidinggevende de kennis, vaardigheden en inzichten om zich te ontwikkelen
en te groeien als persoon en als leidinggevende. Juist nu is het na een onzekere en onrustige
periode, tijd voor reflectie, persoonlijke ontwikkeling én groei. Daarom hebben wij een
Programma Leiderschap ontwikkeld.
Wie gun jij dit programma: 4 dagen, midden in de natuur, werken aan
leiderschapsontwikkeling?
In ons Programma Leiderschap staat ieders persoonlijke vraag centraal, terwijl er in een
groep met collega leidinggevenden volop van en met elkaar wordt geleerd. Groepsactiviteiten
worden afgewisseld met individuele opdrachten en diverse interactieve werkvormen. Dit
programma biedt ruim de gelegenheid om alle facetten van leiderschap aan te scherpen, te
leren en toe te passen in dagelijkse situaties. We werken vanuit Bewustwording naar
Beweging en besteden daarnaast ook veel aandacht aan de Borging van het geleerde. Wij
weten uit ervaring dat leren door te doen en te ervaren ontzettend krachtig is.
In bijgaande leaflet tref je meer informatie aan over deze 4-daagse training. Bel of mail ons
gerust voor meer informatie of om in te schrijven. We zien jou of een van je collega’s heel
graag bij de training! We wensen je een prettige & gezonde zomer.
Met vriendelijke groet,

Trudy Siekman en Saskia Elberse,
namens Trimtab & QualityTrain

