Verbindend Leidinggeven
Hester Macrander en Helmie Willems,
Studio 2V, Verbinding en Verdieping

Wat
Deze training is op basis van Verbindende Communicatie. Je hoeft daar nog geen basis in te
hebben om deel te kunnen nemen. Na deze training heb je feitelijk ook de basis gedaan,
meteen meer toegespitst op leiderschap.

Doelen
De meeste leiders kampen met het midden vinden tussen autoritair zijn en
sociaal. Sommigen zijn te 'pleasend', anderen te sturend. Velen zijn te veel bezig met
randvoorwaardelijke taken, het aansturen van mensen schiet erbij in.
In deze training leer je vanuit menselijke gelijkwaardigheid en helderheid over jouw rol af te
stemmen met anderen. Dus noch autoritair, noch te sociaal.

Deze training bestaat uit
1. Twee dagdelen, waarin je werkt met een kleine groep van vier tot maximaal acht
deelnemers. Je leert de essentie van Verbindende Communicatie en hoe je dat
toepast in leiderschap. Inzicht in (machts)dynamieken en wat dit met mensen doet.
Ook gaan we in op (gespreks)vaardigheden om tot verbinding te komen en trainen
die met elkaar.
2. Twee keer persoonlijke coaching. We kunnen in alle rust goed ingaan op wat voor
jouw specifieke situatie in jouw leiderschap van belang is. We kijken naar jouw
kwaliteiten en wat daaronder zit aan drijfveren. We kijken naar de kracht en de
zwakte daarvan en hoe je meer balans in jezelf kunt aanbrengen.
3. Een dag systemisch werk, waarin je inzicht krijgt in wat er leeft in je bedrijf en hoe je
daar beter op in kunt spelen.
4. Een reflectiedagdeel. Waar sta je, wat heb je geleerd, wat heb je nog nodig, hoe ga je
dat ontwikkelen?

Aan de orde komen onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kracht, valkuil uitdaging, allergie;
Hoe ervaar jij leiderschap;
Vanuit welke behoefte neem jij leiderschap op je;
Helder zijn over de koers en de visie;
Openstaan voor wat er leeft, oog en oor hebben voor wat er leeft;
Goed voor jezelf zorgen, balans;
Communiceren vanuit het proces, vanuit verbinding;
Lastige gesprekken voeren, mensen aanspreken;
Wat verder nog speelt.

Over de dag ‘systemisch werken’
Op deze dag kijken we naar hoe het systeem werkt, waarin jij functioneert op het werk.
Met het ‘systeem’ bedoelen we bv: de dynamiek in het bedrijf, in een team, tussen collega’s,
en de dynamiek tussen jou en dit alles.
Een systeem kun je zien als een levend organisme; een geheel van delen, alles heeft invloed
op elkaar. Als een systeem gezond functioneert, ieder op de juiste plek staat, werken de
delen onderling samen en beïnvloeden ze elkaar gunstig.
Een systeem zoekt altijd naar balans, dus als er iets lijkt te stagneren kunnen we er vaak
nieuwe beweging in vinden.
Concreet gaan we je thema, of de situatie die voor jou op enige manier verwarrend is, of iets
wat een dilemma lijkt, neerzetten in de ruimte. Dit geeft vaak verrassend veel inzicht.
Daarbij kun je ontdekken welke dynamieken er spelen en wat nodig kan zijn om rust aan te
brengen, of tot een keuze te komen.

Contact
Als je wil overleggen of dit iets voor je is, neem gerust contact op.
Hester: 06 533 754 23

Aantal uur en kosten.
18, 5 uur: € 750 btw vrij

Locatie
OK72, Oude Kraan 72, Arnhem, 500 m van Arnhem CS, (gratis) parkeren kan in de buurt.
Coaching kan ook online.

