Neem jij je persoonlijke ontwikkeling als leider serieus?

Neem dan je leiderschap eens onder de loep en ontwikkel je ‘secure base leiderschap’. Succesvol zijn
als leider gaat meer en meer over je kunnen verbinden, mensen vertrouwen geven en uitdagen.
Caring én daring zijn.
Onderzoek laat zien dat mensen niet de organisatie verlaten, maar hun leidinggevende. Dat ze niet
burn-out raken van te hard werken, maar van gebrek aan zingeving en perspectief. Dat organisaties
betere performance en meer vreugde laten zien als er ook oog is voor verliezen en teleurstellingen.
Als er ruimte is om te falen en te leren, om verlies te nemen en om succes te vieren.
Neem jij jezelf als leider serieus en wil je serieus genomen worden door je organisatie? Neem dan je
leiderschap eens onder de loep en kijk waar jij kunt groeien!

Aanpak:
Aan de hand van het boek 'Care to Dare - de praktijk van secure base
leiderschap' gaan we in 6 sessies aan de slag met jouw leiderschap.
Eerst halen we op wat jouw visie op je eigen leiderschap is, aan de hand van
de 9 eigenschappen voor secure base leiderschap. We onderzoeken waarin je
succesvol bent, maar ook waar je twijfels, je worstelingen en je vragen liggen.
Daarna behandelen we in de 5 sessies elke keer twee eigenschappen en je
maakt daarvoor - geholpen door vragen tussendoor (thuis-werk) - stap voor
stap een persoonlijk leiderschapsplan.
Als voorbereiding voor de verschillende sessies lees je opgegeven hoofdstukken van Care to Dare,
beantwoord je vragen en haal je feedback bij collega's op.
Tijdens deze persoonlijke leiderschapsreis zul je ontdekken, groeien en verder verbinden met je
organisatie en de mensen om je heen. Je sluit af met een persoonlijk plan waarin je doelen stelt en je
visie op je eigen ontwikkeling verder vormgeeft, zodat je ook na de begeleiding houvast hebt aan wat
je hebt ontdekt en geleerd.

Duur en kosten
Duur van het traject 6-9 maanden. Elke 4-6 weken 1 begeleidingsgesprek. De intensiteit stemmen we
af op je eigen behoefte en agenda.
Kosten worden bepaald na het intakegesprek, we passen het programma aan op basis van jouw
specifieke wensen en behoeften.
In het aanbod is in ieder geval inbegrepen:
Intakegesprek
1 exemplaar van het boek 'Care to Dare - de praktijk van secure base leiderschap'
6 begeleidingsgesprekken van 2-3 uur door Michiel Soeters – Gecertificeerd Secure Base
Leiderschapscoach
Thuis-werk opdrachten, zelf-assessment 'De 9 eigenschappen van secure base leiderschap' en een
feedback-assessment om feedback van collega's te vragen/ontvangen

