(Persoonlijk) Leiderschapsreis

WANNEER HEB JE VOOR HET LAATST IETS VOOR HET EERST GEDAAN?

Inleiding:
Ontwikkel jouw eigen leiderschap. Jij bent de organisatie/je gezin
Ontwikkelen betekent in beweging zijn. Stappen zetten. Stappen die er toe doen. Welke stap(pen) wil
jij zetten of heb jij te zetten? De persoonlijke leiderschapsreis. In- & ontspannend. We verrassen,
verbinden, doen en hebben plezier
Beter contact met jezelf, je team/familie en je missie en strategie
De persoonlijk leiderschapsreis geeft je nieuwe inzichten, en is een oppepper voor je ontwikkeling. De
combinatie van teamoefeningen, groepsdiscussies en fysieke uitdagingen verhogen je (zelf)reflectie en
betrokkenheid. De (persoonlijk) leiderschapsreis is een intense, en tegelijkertijd heerlijke ervaring.
Contacten, verrassingen, inzichten en plezier zijn gegarandeerd. Ontwikkeling betekent altijd in
beweging zijn, stappen zetten die er toe doen. Daarom moet je weten welke stappen je wilt, en welke
stappen je moet zetten.
Waarom?
Om je eigen succesformule te ontdekken
Om het inzicht te krijgen hoe je als leider was, en hoe je nu leider bent
Om een optimale betrokkenheid te krijgen met jezelf, je team/familie en of organisatie/strategie
Voor wie?
De persoonlijk leiderschapsreis is een verdieping en verrijking voor:
Leiders
Managers
Mensen die willen groeien en vast zitten in routine
Mensen die met persoonlijke vragen en geen antwoorden
Hoe?
We halen je uit je dagelijkse beslommeringen en nemen je, met anderen, mee op een expeditie in een
natuurlijke en inspirerende omgeving. Tijdens de (persoonlijk) leiderschapsreis krijg je alle
gelegenheid, en word je aangemoedigd, na te denken over je persoonlijke motieven, je eigen
blokkades, successen, passies, talenten, je gevoelens en de dingen waar je in gelooft. In je rol als leider
ontwikkel je bepaalde basale ‘zekerheden’ die in de loop der tijd steeds sterkere gedragspatronen
worden. Op deze patronen is je persoonlijke succesformule gebouwd. In nieuwe situaties en bij nieuwe
uitdagingen grijp je daar automatisch op terug.
Tijdens de reis confronteren we leiders en teamleden met verschillende situaties en opdrachten,
waardoor je begrijpt hoe je gedrag gevormd is, je hoe je toekomstige denken en interactie kan
beïnvloeden en ontwikkelen.
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Van Goed naar Geweldig
Tijdens de (persoonlijk) leiderschapsreis krijg je inzicht hoe je de ( persoonlijk )leider werd die je nu
bent. En welke patronen in je huidig denken en gedrag je zullen helpen om van goed naar groots te
groeien. Plus alles wat je moet ontwikkelen of veranderen om een betere en effectievere
(persoonlijk) leider te worden.
Investering:
€ 6.500 excl. Btw, locatie en aanverwante/bijkomende kosten
Groepsgrootte:
10 – 20 deelnemers
Duur:
3 dagen
“lef is ontwikkelen en houd je weg van risico’s op overbelasting en burn-out’

Hoofdkantoor: Kloosterlaan 172, Breda
www.BurnoutCoachen.nl │ info@BurnoutCoachen.nl │ Tel: 076 - 20 300 37

