Ontwikkel
zelfleiderschap
om je organisatie
energie te geven.

ZELFLEIDERSCHAP
Als je mensen niet hun volledige potentieel
bereiken, zal je organisatie dat ook niet doen.
Stel je eens voor hoe veerkrachtig je organisatie zou kunnen zijn als die
vol zou zitten met mensen die de vaardigheden en het zelfvertrouwen
hebben om te krijgen wat ze nodig hebben zonder onnodige
begeleiding of verspilde tijd.
Organisaties presteren minder goed wanneer individuele medewerkers
geen initiatief nemen om zo effectief mogelijk te werken. Prestaties
stagneren vaak omdat medewerkers niet weten hoe ze moeten vragen
om datgene wat ze nodig hebben wanneer ze het nodig hebben.

Investeer in zelfleiderschap
en bouw een krachtig
personeelsbestand op,
met als resultaat:
snellere
ontwikkeling

betere
prestaties

We weten hoe belangrijk het is voor het succes van je organisatie dat
iedereen bekwaam en toegewijd is om resultaten te behalen. Ons
trainingsprogramma Zelfleiderschap is ontworpen door experts op het
gebied van motivatie en betrokkenheid van medewerkers om er voor
te zorgen dat je teamleden de mindset ontwikkelen die nodig is om je
organisatie vooruit te helpen.

oppakken eigen
verantwoordelijkheid,
zelfsturing

Wanneer je je medewerkers uitrust met de zelfleiderschap mindset
en vaardigheden, bouw je een krachtig personeelsbestand op met
productieve, innovatieve en gepassioneerde medewerkers.

meer
innovatie
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Mindset van een zelfleider

DE BEWEZEN FORMULE VOOR HET ONTWIKKELEN VAN
ZELFLEIDERSCHAP
Toets
aannames

Activeer
machtsbronnen

Wees
proactief

Vaardigheden van een zelfleider

Implementeer zelfleiderschap in jouw organisatie in de vorm van een 8-uurs
face-to-face workshop (inclusief lunch en pauzes) of in drie virtuele sessies
van 2 uur. Beide ontwerpen bevatten interessante materialen, video’s en
leeractiviteiten die de deelnemers de volgende kernbegrippen leren:
•

SLII®—het populairste leiderschapsmodel ter wereld leren toepassen
vanuit het perspectief van de medewerker (in plaats van de
leidinggevende)

•

Belemmerende overtuigingen—barrières herkennen die je kunt
doorbreken of vermijden

•

Machtsbronnen—de vijf machtsbronnen op het werk leren kennen
en weten hoe elke machtsbron geactiveerd kan worden om doelen te
bereiken en meer autonomie en competentie te ervaren
Proactieve gesprekken—vragen om de sturing en ondersteuning
die je nodig hebt; proactieve een-op-een gesprekken voeren met je
leidinggevende waarbij de medewerker de agenda bepaalt
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Doelen stellen

Afstemmen wat wanneer gedaan
moet worden

•
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Diagnose stellen

Inbegrepen tools zijn:
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•

SLII® app—een mobiele app die deelnemers leert de situationele
aanpak van leiderschap toe te passen en hen helpt te beslissen wat zij
nodig hebben in iedere situatie

•

Een-op-een werkblad—een tool die medewerkers begeleidt bij het
voeren van regelmatige en goed geplande een-op-een gesprekken met
hun leidinggevende

•

Percepties van zelfleiderschap vragenlijst—een tool die de percepties
van deelnemers over de zeven gebieden van leiderschap vergelijkt met
die van hun leidinggevenden

Overeenstemmen

De leiderschapsstijl krijgen die
voorziet in hetgeen je nodig hebt

VOOR WIE?

Medewerkers, managers en
senior leiders
die productiever willen worden
en tevredener willen zijn
over hun werk.
Iedereen die leiding krijgt van
een leidinggevende die getraind
is in SLII.®
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