Practical Sensible Leadership

Workshop “Leiderschap, wat doen we nu?”
Sommige veranderingen kosten veel energie en andere nauwelijks.
Iedereen die wel eens iets veranderd heeft kent het gevoel.
Wat vindt u, zullen we dat gevoel, die ervaring eens benutten?
De energie besteed aan onbegrip, weerstand en stress eens anders inzetten?
Het voor onszelf en anderen eenvoudiger maken te veranderen?
Zou mooi zijn toch?
…
Goed leiderschap krijgt veel in beweging. Het lijkt lastig maar blijkt vaak
eenvoudig. Met een iets andere manier van doen kan er meer dan gedacht.
‘Zouden ze begrijpen en doen wat nodig is?’, ‘levert dat geld en die inzet
wat op?’ of ‘gaat er iets vanzelf?’. Dit soort vragen komt u vast bekend
voor, en niet alleen u. Ook wij hebben ze vaak langs zien komen. Hebben
veel ervaring met hoe het werkt en, hoe niet.
…
Uit praktische ervaring hebben we een workshop samengesteld. We laten
daarin zien en ervaren wat vaak onopgemerkt blijft. Zien en ervaren hoe het
verandering kan tegenwerken èn kan bijdragen. Dan blijkt: er kan veel meer
veranderen met minder inspanning.
Veranderen is zo ontspannend en effectief. Wilt u dat in uw organisatie?
Kijk dan op de achterkant voor meer informatie en neem contact op.
…

Ervaren en benutten.
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Overzicht workshop “Leiderschap, wat doen we nu?”
Hieronder vindt u wat algemene informatie. Uw wensen en specfieke situatie bepalen de
uiteindelijke opzet en inhoud. Het gaat tenslotte om het resultaat en niet om de vorm.
Voor wie
Voor mensen in organisaties of daarbuiten die de leiding willen of moeten nemen. Die
iets voor elkaar willen krijgen. Mensen die met weinig energie veel willen bereiken.
Waarom
Redenen op organisatorisch vlak kunnen zijn sterke groei, koerswijziging, reorganisatie,
sanering, herstart of fusie. Op persoonlijk vlak hoge werkdruk, motivatieproblemen of
stress bij leidinggevende en team. Maar ook het willen combineren van gedrevenheid,
ontspanning en resultaat.
Waarover
Leiderschap in de concrete situatie van de deelnemers. Daar gaan we mee aan de slag.
Met aandacht voor directe toepasbaarheid en de dagelijkse praktijk. Natuurlijk onder
begeleiding van mensen met veel leidinggevende ervaring.
Groepsgrootte
Maximaal rond de 10 personen. Interactie en persoonlijke aandacht blijven dan bewaard.
Voor grotere groepen, organisatiebrede veranderingstrajecten of individuen hanteren we
een aangepaste aanpak.
Duur
De workshop zelf duurt 1 dag en wordt vaak gevolgd door een terugkomdag. Dit naar
keuze en afhankelijk van de behoefte aan reflectie op de opgedane praktijkervaringen.
Locatie
Een ontspannen, gemoedelijke locatie. Door het hele land zijn er mogelijkheden te over.
Faciliteiten
Lunch is inbegrepen. In overleg kunnen extra’s als een aansluitend diner in het
programma worden opgenomen.
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het programma, de locatie en faciliteiten.
U kunt uitgaan van ongeveer € 525,- per persoon per dag.
Contact
Voor inhoudelijke informatie of een offerte kunt u een mailtje sturen naar
workshop@pracsens.nl of contact opnemen met Jan Baljeu.
Jan is te bereiken via jan.baljeu@pracsens.nl of op 06-24 46 1804.
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