
Advies Training Praktisch
Intervisie & 
structuren

Draagvlak &
verbinding

Theorie & kennis 360, werkboek,        
onlineomgeving

Borging

Wij willen dat iets gaat werken! 

Na een intake creeren we samen 
een programma wat aansluit, 
verbindt, impact heeft en ook leuk 
is! 
Met verschillende topexperts vullen 
we het programma.

In onze programma’s staat vooral 
veel oefenen centraal, vanuit        
praktijk gerichte vraagstukken. 

De theorie van neuroleiderschap 
staat centraal om leiders stappen 
te laten zetten in hun leiderschap-
sontwikkeling.

Hulpmiddelen om te veranderen: 
inzicht, monitorings mogelijkheden 
en tools. 

Met verrassende onderdelen in het 
programma maken we veranderen 
makkelijker en vooral ook leuk!

Wij doen geen losse dingetjes 
want willen dat het werkt.                             
Wij willen beweging creeren.
 
Samen denken we mee hoe je het 
programma blijvend laat werken.

Leidinggeven in dit tijdperk, ga er maar aan staan. Een wereld aan 
mogelijkheden, groeiende kenniseconomie, mondige medewerkers 
en klanten met steeds complexere vraagstukken. Dan heb je nog je 
eigen dromen, mindset, gezondheid en thuissituatie te managen. 

Aandacht voor ‘menselijk kapitaal’. Iemand die zijn mensen ziet, 
oprecht luistert en autonomie geeft. Een leider die weet wat de        
richting wordt en mensen mee laat bewegen.

Wat betekent dit voor jouw leiderschap? Hoe manage je de toene-
mende complexiteit van situaties en mensen?  
     
Hoe kun je door het vergroten van je eigen effectiviteit een positieve 
invloed hebben op de inzetbaarheid, (mentale) veerkracht en groei 
van je medewerkers en de organisatie? 

Om daar stappen in te maken hebben wij gave programma’s ontwik-
keld waarmee wij leiders vooruit in beweging krijgen.

Toekomst!?
Waar ontwikkelt de wereld zich naar toe? Wat betekent dit 
voor de branche, de organisatie en voor jezelf?
Persoonlijk leiderschap
Ken jij jezelf? Hoe zien anderen jou? Waar liggen jouw 
ontwikkelpunten?

Samenwerking
Wat doe je in de communicatie met anderen? Waar valt voor 
jou de winst te behalen? Wat kan je dat opleveren?

Vitaliteit
Hoe vitaal ben jij? Mentale en fysieke fitheid als basis voor 
groei en het leveren van topprestaties.

Waarom? Programma onderdelen  

Charly Green
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Groeimindset
Reageer jij vanuit een statische of groei gerichte mindset? Hoe 
herken je dat en hoe kun je daar zelf invloed op uitoefenen?

Met Charly Green:

Hoe werken jullie aan je leiders van de toekomst?

Continue verbeteren
Hoe zorg je ervoor dat je iedere dag een beetje beter wordt?

“Mijn collega’s zien nu een andere collega en zo voel ik me ook. Ik ben echt op de goede weg en dat gaan we zeker doorzetten. Ook ik heb 
mijn interne leider gevonden en zal deze zeker blijven ontwikkelen.”  M. v/d Bijl, manager PontMeyer


