Together we make change happen!

Ontwikkelen van mens, team en organisatie

Workshops & Coaching
Leiderschapscoaching

Teambuilding

Word de beste versie van jezelf!

Samen bouwen aan een Top Team!

Onze Missie & Cultuur
Alle neuzen dezelfde kant op!

Change Management
Hoe krijg ik mijn mensen mee
in een verandering?

Orde in de Chaos
Nu begrijp ik welk schakeltje
ik ben in het geheel

Persoonlijke coaching &
Loopbaanbegeleiding
Waar word ik nou echt gelukkig van?

Leiderschapscoaching
Word de beste versie van jezelf!
Je bent een succesvolle ondernemer/manager, dat heeft geleid tot groei.
Jouw rol als manager vraagt andere skills dan toen je ‘ooit’ begon.
Hoe geef je het beste invulling aan je rol als leider?
3 workshops voor leidinggevenden:
● Jouw persoonlijk leiderschap (1 dagdeel)
● Jouw rol als performance manager (1 dagdeel)
● Jouw rol als people manager en coach (2 dagdelen)
Daarna 1-op-1 coaching op de werkvloer:

● Wervingsgesprekken
● Performance-&ontwikkelgesprekken
● 360 graden leiderschapsfeedback

Teambuilding
Samen bouwen aan een Top Team!
(Her)ken jezelf en je team! Een leuke en effectieve manier om met
teambuilding aan de slag te gaan met behulp van de Myers-Briggs Type
Indicator (MBTI). De MBTI® geeft mensen inzicht in zowel hun eigen
persoonlijkheid als die van anderen.
Waarom heb je met de een meer aansluiting dan met de ander? Waarom uit
de ene persoon zich gemakkelijk en is de ander gesloten? Waarom houdt de
een van plannen waar de ander liever ad hoc werkt? De Teambuilding helpt
bij de vraag hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van de verschillende
kwaliteiten binnen een team. Het geeft inzicht in de sterke punten en
mogelijke blinde vlekken. Resultaat: een team dat effectiever samenwerkt.
3 workshops:
● (Her)ken jezelf: Jouw MBTI profiel (1 dagdeel)
● (Her)ken je team: MBTI teambuilding (1 dagdeel)
● Feedbacksessies

Missie & Cultuur
Alle neuzen dezelfde kant op!
Wat is de kracht van jouw bedrijf? Waarom wil de markt bij
jou kopen? Waarom willen mensen bij jou werken? Kortom,
wat is jullie ‘Why’? En welke Cultuur past hierbij?
Samen bepalen wij het gewenste bedrijfs ‘DNA’ wat daarna
in alle HR processen wordt doorgevoerd. Van werving tot
performance management, van onboarding tot uitstroom.
2 workshops en maatwerk HR implementaties:
● Onze Missie & Cultuur (1 dagdeel - management)
● Onze Missie & Cultuur (1 dagdeel per groep medewerkers)
● Integratie DNA in HR processen
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Orde in de Chaos
Nu begrijp ik welk schakeltje ik ben in het geheel
Samen bepalen we de bedrijfsdoelen voor het komende jaar, in
lijn met de bedrijfsmissie. Door implementatie van Agile & Lean
management tools worden de bedrijfsdoelen vertaald naar team- en
persoonlijke doelen.
We implementeren een eigentijdse Performance Management
methodiek, waarbij de verantwoordelijkheid bij de medewerker begint
en ieders bijdrage aan de bedrijfsresultaten duidelijk is. Op basis van
de performance- & talentdialoog wordt performance management
weer leuk! Dit alles wordt ondersteund door een digitaal platform.
3 workshops:
● Bepalen strategische doelen en verantwoordelijkheden
(1 tot 2 dagdelen - management)
● Jouw rol als performance manager (1 dagdeel - leidinggevenden)
● Mijn performance (1 dagdeel – medewerkers)
1-op-1 coaching op de werkvloer:

● Implementatie weekstart
● Performance- & ontwikkelgesprekken

Change Management
Hoe krijg ik mijn mensen mee in een verandering?
De wereld om ons heen verandert snel; dit vraagt om continue
ontwikkeling en aanpassen waar nodig.
Hoe speel je hier handig op in en welke wind moet er waaien om
succesvol te blijven? Hoe houd je je mensen enthousiast en krijg je
ze mee in de gewenste veranderingen?
3 workshops:
● Verandermanagement (1 dagdeel - leidinggevenden)
● Hoe manage ik weerstand? (1 dagdeel - leidinggevenden)
● Hoe ga ik om met veranderingen (1 dagdeel - medewerkers)

Persoonlijke coaching
& Loopbaanbegeleiding
Waar word ik nou echt gelukkig van?
Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren,
wat geeft jou energie, wat kost energie?
En van daaruit, wat past er dus echt bij jou?
Coaching met behulp van de Myers-Briggs
Type Indicator laat zien hoe je omgaat met de wereld om je heen
en geeft inzicht in jouw motivatie en de motivatie van anderen.
Dit biedt een sterke basis voor persoonlijke ontwikkeling en het
verbeteren van je persoonlijke effectiviteit.
Sta jij als jong-volwassene voor de keuze welke opleiding het beste
bij je past, of ben jij benieuwd welke baan jou nu echt gelukkig
maakt; dit traject helpt jou verder.
Workshop en/of 1-op-1 coaching:
● (Her)ken jezelf: Jouw MBTI profiel (groepssessie – 1 dagdeel)
● (Her)ken jezelf: Jouw MBTI profiel (1-op-1 coaching – 2,5 uur)
● 1-op-1 coachsessies
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