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Wij geloven dat als je succesvol wilt zijn als leidinggevende, het van belang is dat je
jezelf goed kent. Dat vraagt om reflectie, om uiteindelijk persoonlijke groei mogelijk
te maken. Daarmee word je effectiever in je management. Onvoldoende persoonlijke
ontwikkeling belemmert je eigen groei, maar daarmee ook de groei van je team
waaraan je leiding geeft en de rest van de organisatie.
Kijk voor alle data en andere leiderschapsprogramma’s op bergenpartners.nl
of bel met ons officemanagement T +31(0)40-2431264

Acht managers/leidinggevenden doorlopen samen
met twee leiderschapstrainers een uniek en uitdagend
praktijkgericht programma rondom aanscherping
van hun management en leiderschapskwaliteiten.
Een maand voorafgaand aan het programma ontmoeten
de deelnemers elkaar voor een kick-off. Zes weken na
de training ontmoeten ze elkaar wederom om de
persoonlijke ontwikkelingen met elkaar te bespreken
en het eigen leiderschap blijvend aan te scherpen.

• Jezelf kunt spiegelen aan collega leidinggevenden.
Dit programma is een leerweg van drie maanden met
optioneel vervolg. Een intensieve zelfreflectie vanuit
een unieke inspirerende leeromgeving vol persoonlijke
inzichten, management casuïstiek en praktijkgerichte
opdrachten, om volgende concrete stappen te zetten in
je managementrol.

Het programma is erop gericht dat je:

•

•
•

•

Een helder beeld krijgt van jezelf als leidinggevende
met je gedragsvoorkeuren en -valkuilen;
Effectief je eigen voorkeursstijl van leiderschap
leert inzetten en je stijlflexibiliteit vergroot, zodat
er draagvlak ontstaat voor je leiderschap;
Essentiële vaardigheden en gesprekstechnieken
bewust leert inzetten om je team te motiveren en te
faciliteren in het realiseren van doelstellingen;

‘NEXT STEPS’ IN JOUW NATUURLIJK LEIDERSCHAP

LEADING CHANGE

Voor leidinggevenden die:

•
•

•

Willen onderzoeken hoe je vanuit je eigen voorkeursstijl als leidinggevende effectiever medewerkers kunt
faciliteren en motiveren;
Verwachtingen beter willen leren managen, prioriteiten
leren stellen voor zichzelf en het eigen team;
Zich in een veilige omgeving willen voorbereiden op
hun ‘next steps’ als leidinggevende en willen klankborden met soortgenoten (van en met elkaar leren);
In- en outdoor hun individuele managementopgave
willen doorleven en inspiratie zoeken om hun eigen

BENUTTEN VAN VERBORGEN POTENTIEEL IN JE TEAM

potentieel beter te (leren) benutten en valkuilen in
gedrag te vermijden.
Midden in de natuur, zonder afleidende impulsen
(digital detox), volgens het Berg & Partners principe;
Leren, Presteren en Genieten!
Het 3 maanden programma bestaat uit 6 onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Persoonlijke intake / leerdoelen
Voorbereidende opdrachten (o.a. 3600-feedback)
Kick-off meeting
4 Daags leiderschapsprogramma 7-Hills
2 Intervisiesessies
Persoonsgebonden buddysessies

Investering €3.950,- all-in
(incl. cursusmateriaal, Mammut outdoorjas en rugzak)

STILSTAAN BIJ ORGANISATIE-ONTWIKKELING

MANAGERS/LEIDINGGEVENDEN VAN
DEZE BEDRIJVEN GINGEN U VOOR:
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