The Leadership Journey
Dé uitdaging om je
MINI-SYMPOSIUM

tactisch leiderschap
op een hoger plan

interculturele
verschillen in
organisaties

te brengen.
Kerndocenten

Opereer je al een aantal jaren als tactisch leidinggevende en loop je tegen vragen
aan als:

Ria Hendrikx
Leadership Challenge®
facilitator

• Hoe breng ik zelfverantwoordelijkheid van mijn medewerkers in balans met
hun behoefte aan coaching en ondersteuning?
• Hoe blijven wij aangehaakt bij snelle veranderingen in de maatschappij en hun
invloed op de organisatie? Hoe blijven we ‘toekomst proof’?
• Hoe ga ik om met de doelstellingen van onze organisatie in relatie tot de
waarden en talenten van mijn medewerkers?

Catherine Raaijmaakers
Personal coach

• Hoe houd ik de brede blik zonder team- en individueel belang uit het oog te
verliezen?
Complexe zaken, die niet zo maar op te lossen zijn met een ééndimensionale
training in leiderschapsvaardigheden. CPM Nederland biedt nu een beter en meer
eigentijds ontwikkeltraject in de vorm van de Leadership Journey.
Vernieuwend, intensief leiderschapstraject
In een vijfdaags intensief traject versterk je je persoonlijk leiderschap. Parallel daaraan
werk je aan de ontwikkeling van je afdeling, unit of organisatie. Dat doe je op een
gestructureerde manier. Met de 5 stappen van de Leadership Challenge® als basis,
begeleid door een gecertificeerde facilitator, bieden we een rijk programma waarin
theoretische kennis, praktische oefeningen, een personal coach, inspirerende sprekers
en verhalen van ervaringsdeskundigen een plaats krijgen. We nemen twee dingen
als uitganspunt: jouw persoonlijke kwaliteiten (in kaart gebracht met een 360 graden
feedback tool) én jouw eigen vraag- of probleemstelling m.b.t. je afdeling, unit of
organisatie.
Je gaat met je eigen vraagstelling aan de slag. Geholpen door de begeleiders en scherp
gehouden door de feedback van je medecursisten. Na dit traject lever je een concreet plan
van aanpak op, dat je meteen kunt implementeren in je eigen werkomgeving. Realistisch
en op maat gemaakt.
Doelgroep

• Leidinggevenden op tactisch niveau met hbo- of wo- werk- en denkniveau en met
•
•

minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
Lijnmanagers (bijv. afdelingshoofd, business manager, sectieleider),
programmamanagers of projectleiders op tactisch niveau
Werkzaam in profit of non-profit organisaties

Gastsprekers
Inge Nuijten
Inleider

Jelle van Baardewijk
Inleider
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The Leadership Journey

Opzet

• Individueel startgesprek voor het bepalen van je persoonlijke leervraag en

Data

•

Blok 1:
Opeenvolgende dagen in januari 2019 met
2 overnachtingen (data nog nader bekend te
maken)
dag 1 (einde middag en avond),
dag 2 (ochtend, middag, avond)
dag 3 (ochtend, middag)

•
•
•
•
•
•

leerdoelstellingen
360 gaden feedback tool voor het in kaart brengen van je
leiderschapskwaliteiten
Moderne theoretische kaders, gestoeld op de Leadership Challenge® en
dienend leiderschap
Verrijkt met lezingen van experts en ervaringsdeskundigen
Praktische toepassingen, afgestemd op jouw eigen (afdelings- of organisatie)
vraagstuk
Een gecertificeerde Leadership Challenge® facilitator in de persoon van Ria
Hendrikx
Een ervaren personal coach (Catherine Raaijmaakers) voor individuele face to
face en/of E-coaching
Een eagere kleine groep medecursisten voor het uitwisselen van ervaringen en
bruikbare feedback

Inhoud
De 5 ‘commitments’ van de Leadership Challenge® vormen de basis:
1. Wie ben je en wat streef je na?
2. B
 en je in staat een inspirerende visie te ontwikkelen en anderen daarvoor te winnen?
3. W
 eet je dit alles te vertalen naar de benodigde processen en durf je van geëigende
paden af te stappen?
4. B
 en je in staat anderen tot ontwikkeling te brengen?
5. W
 eet je hen daarvoor passend te belonen?
Hiervoor zijn de 8 eigenschappen van dienend leiderschap onontbeerlijk. Expert op dit
gebied, Dr. Inge Nuijten, helpt je daarin op weg.
Je werkt aan antwoorden op de vragen: ‘Hoe kan je dienend leiderschap inzetten om je
medewerkers te versterken?’ ‘Hoe zijn ontwikkelingen in de maatschappij van invloed op
het functioneren van de organisatie?’ en ‘Hoe vertaal je dat naar je eigen afdeling?’
Een expert met een visie op de ‘toekomst van leiderschap’, Jelle van Baardewijk, en
ervaringsdeskundigen verruimen je blik.
Het resultaat

• Een eigen visie op leiderschap op basis van persoonlijke waarden en geïnspireerd door
•
•

toekomstige verwachtingen/trends;
Versterkte leiderschapskwaliteiten en concreet inzicht in je eigen
ontwikkelmogelijkheden;
Een concreet en stimulerend (afdelings)plan vanuit een strategische visie en met
concrete stappen als het gaat om mensen en processen.

Meer weten? Bel 0183 766010 of mail naar info@cpm-hrm.nl

Blok 2:
Opeenvolgende dagen met 1 overnachting
(data nog nader bekend te maken)
dag 4 (ochtend, middag, avond)
dag 5 (ochtend, middag)
Blok 3:
dag 6 (datum nog nader bekend te maken)

Kosten
Prijs deelname Leadership journey:
€ 3.995,- per persoon*.
Inclusief inzet 360 graden feedback tool
en rapportage, persoonlijke (E-)coaching.
Exclusief BTW en arrangement voor logies en
maaltijden.
* 10% korting bij meer deelnemers van
dezelfde organisatie.

Locatie
Landgoed Huize Bergen te Vught.

