Verdieping masterclass Bedrijfskunde
Persoonlijk leiderschap in de praktijk
Verdieping masterclass Bedrijfskunde Nyenrode: Persoonlijk Leiderschap in de
praktijk met 1-op-1 coaching en een Persoonlijk Insights Profiel.
In opdracht van UNETO-VNI en uitgevoerd door bureau V.R.I.S. wordt deze opleiding
gegeven. De modules worden verzorgd door ervaren trainers en gecertificeerde
coaches van bureau V.R.I.S..
De tips die jij als directeur-eigenaar of manager aangereikt hebt gekregen tijdens de
masterclass Bedrijfskunde op Nijenrode, wordt uitgediept. Je leert kennis en
vaardigheden om optimaal jouw leiderschap verder te ontwikkelen en daardoor jouw
organisatie te ontwikkelen en te profileren. Daarnaast vul je online een 25 vragenlijst
in. Tijdens de masterclass wordt jouw persoonlijk Insights Profiel uitgereikt, dit geeft
inzicht in wie je bent, jouw manier van communiceren en besluitvorming en hoe
anderen te beinvloeden.

Opbouw modules
3 dagdelen en een 1 individueel coachgesprek en een Persoonlijk Insights Profiel
Bijeenkomst 1 van 14.30 uur tot 19.30 uur
Bijeenkomst 2 & 3 tijden 13.30 uur tot 17.00 uur

Resultaten















Je hebt inzicht in de strategie van jouw organisatie en hoe deze vorm te
geven
Je bent in staat missie en visie van de organisatie te koppelen aan de
organisatiedoelen
Je bent in staat te beïnvloeden vanuit de 4 kleuren van Insights Discovery
Je weet welke rollen jij vervult, hoe jij dit doet en met welke effecten
Je weet wie je bent en hoe jij je als leider wilt profileren
Je bent in staat de organisatiedoelen te koppelen aan talenten van
medewerkers en/of teams
Je hebt inzicht in jezelf en jouw drives en die van je team
Je bent in staat de organisatiecultuur vorm te geven en te behouden
Je bent in staat mensen aan te spreken en feedback te ontvangen
Je bent in staat te reflecteren en keuzes te maken
Je bent in staat gesprekstechnieken in te zetten om de regie te houden
Je bent in staat de juiste vragen te stellen om inzichten en analyses te krijgen
Je bent in staat om coachende vaardigheden in te zetten
Je bent in staat jouw impact te vergroten en te beïnvloeden
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Inhoud














Strategie, cultuur en structuur van jouw/jullie organisatie
Persoonlijk leiderschap vanuit Insights; beinvloeding en aansturing
Verdieping gespreksvaardigheden - regie over een gesprek
Coachende vaardigheden
Koppeling doelen functie/organisatie aan talent
Motivatiemiddelen - behouden personeel door optimaal inzetten van talent
Interpersoonlijke communicatiestrategieën
Leiderschapskwaliteiten
Vergroten Impact leiderschap
Reflecteren
Visievorming en het maken van keuzes
Draagvlak vergroten en behouden personeel door investeren in uitdragen
Organisatiewaardenbepaling en borging organisatiecultuur
Beinvloeden vanuit verschillende rollen en belangen

Doelgroep
Directeur Eigenaren en managers van middelgrote installatiebedrijven

Duur en data training
Regio Zuid
20 november, 4 december, 13 december 2018
Regio Oost/Noord
21 november, 6 december, 17 december 2018
Regio Midden
22 november, 7 december, 19 december 2018
Coaching in overleg en vindt plaats tussen dag 1 en 2.
3 december en 10 december 2018

Tarief
Zie op de site van Uneto-Vni - Techniek Nederland
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