De 7 eigenschappen van effectief leiderschap
volgens Covey
Deze training is bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden, teamleiders,
projectleiders en professionals die persoonlijk leiderschap willen tonen.
Als je een leidinggevende functie hebt of ambieert, kom je soms voor vraagstukken
te staan die op een hoger plan liggen dan het alledaagse werk. Leiding geven is
iets anders dan managen. In de hedendaagse snel veranderende wereld is steeds
meer leiderschap nodig. Hoe toon je leiderschap, en hoe neem je een organisatie
of afdeling mee in de toekomst? Hoe vind je nieuwe mogelijkheden en kansen? Hoe
bepaal je jouw visie, doelen en hoe zet je jouw krachten in? Hoe zet je verandering
in gang? De beproefde methode van Stephen Covey geeft daar vele inzichten en
tools bij die je na afloop van deze praktische en effectieve training kunt inzetten.

Resultaat van deze training
Persoonlijke groei, omdat je jezelf realiseert dat jij degene bent die aan de basis
staat van verandering. Door aan persoonlijke groei en effectiviteit te werken
ontwikkel je meer invloed op je omgeving. Leiding geven begint bij jezelf. Immers,
wanneer je leiding kunt geven aan jezelf kun je ook beter leiding geven aan
anderen. Deze interactieve training geeft jou handvatten om een inspirerende
collega te zijn zodat je met een gemotiveerd team je doelen kunt bereiken en jouw
(potentiële) klanten op een toekomstgerichte manier van dienst kunt zijn.

Doel
Na afloop van de training:
• Ken je de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Je weet welke
eigenschappen je wilt verbeteren en heb je daar een belangrijk begin mee
gemaakt
• Weet je waarom pro-actieve aandacht je invloed vergroot en hoe je in jouw
team invloed kunt uitoefenen om doelen te bereiken
• Heb je een opzet voor jouw stip op de horizon. Daarnaast heb je helder
waarom het van belang is om keuzes te maken op basis van wat echt
belangrijk is. Je beschikt ook over praktische handvatten om prioriteiten te
stellen op het werk
• Weet je wat het belang is van denken in termen van win-win en hoe je dat
kunt aanpakken. Je kent het belang van het begrijpen en je verplaatsen in
de ander. Hiermee kun je anderen motiveren en inspireren
• Heb je tools meegekregen om dit scherp te houden.
• Heb je inzicht in het grote kader van je doelen en jouw rollen en prioriteiten
daarin.

Aanpak
De training is zo opgebouwd dat je praktisch aan de slag gaat. Twee weken voor
aanvang ontvang je de voorbereiding. Je kunt persoonlijke vragen en leerdoelen
aangeven: daar gaan we dan tijdens de training op in.
Trainingsduur:

1 dag
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