AWARENESS

Je wilt effectiever communiceren en samenwerken om te groeien in je
rol als professional. Je hebt al veel in je mars maar je wilt je
intermenselijke vaardigheden verder ontwikkelen. De praktische en
ervaringsgerichte Master Course biedt een unieke verrijking van je
repertoire in communicatie en leiderschap. Waarmee een volgende stap op
je carrièrepad vanzelfsprekend wordt.
De Master Course Awareness – Purpose – Leadership stelt je in staat om:

• Je eigen leiderschapsstijl te leren kennen en ontwikkelen

PURPOSE

• Je communicatie bewuster te kunnen inzetten
• Snel en makkelijk verbinding te maken met de meest uiteenlopende
mensen
• Je boodschap zo te brengen dat iedereen zich aangesproken voelt
• Uiteenlopende groepen mensen te motiveren om in beweging te komen
• Je doelen helder over te brengen
• Constructief feedback te geven
• Emoties op de werkvloer te herkennen en ze bespreekbaar te maken
• Coachvaardigheden effectief in te zetten (denk hierbij aan het ontwikkelen
van een betere luistertechniek, effectiever vragen stellen, verbinding maken,

LEADERSHIP
2020 MASTER COURSE
YOUNG PROFESSIONALS

structuur in een gesprek bewaken, andermans motivatie en zelfredzaamheid
stimuleren)
Met de BegripsCode heb je een unieke en bewezen effectieve set inzichten
en instrumenten tot je beschikking. Een die je in staat stelt om met iedereen
constructief te communiceren en samen te werken. En daar heb je je hele
leven plezier van.
‘Alles over wat leiderschap laat werken en wat je nergens anders leert’ - Ewald Theunisse
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Het programma
Module 1 Wie ben ik en wie wil ik zijn als leider? (2 dagen)
Je leert je eigen stijl van leidinggeven kennen door middel van de
BegripsCode en het fenomeen vierstemmigheid in communiceren en
samenwerken. Je wordt je bewust van je drijfveren, voorkeuren en valkuilen
en de manier waarop je er optimaal mee om kunt gaan. En je gaat aan de slag
met de basiscoachvaardigheden en -gesprekken.
Module 2 Coachvaardigheden (2 dagen)
In deze module ga je je coachvaardigheden verder verdiepen en ervaren. Je
gaat oefenen met coachgesprekken waar je ook feedback op krijgt. Ook krijg
je verschillende instrumenten aangereikt die je praktisch in kunt zetten. Om
beter verbinding te maken. Om tot de essentie te komen. Om dilemma’s
gezamenlijk op te lossen, om moeilijke dingen makkelijk bespreekbaar te
maken.
Module 3 Dynamiek in relaties (2 dagen)
In deze module leer je heel veel over dynamiek en interactie in relaties. Wat
er kan ontstaan in stresssituaties. Hoe je weerstand ombuigt naar motivatie.
Hoe je vertrouwen creëert en hoe je coaching daarbij in kunt zetten.
Praktisch
Voor wie: young professionals die een serieuze stap willen zetten
in hun ontwikkeling
Aantal deelnemers: maximaal 12 per groep
Duur: 6 dagen, in blokken van 2
Nazorg: 12 maanden digitale bijblijfberichten

‘Leadership is how you interact with everyone, including yourself’ - Bruce D. Schneider

Kom in actie!
Wil je zeker weten dat deze opleiding aansluit bij jouw wensen en
leerbehoefte? Of heb je andere vragen? Bel ons dan vooral of stuur
even een e-mail:
Annemarie Snoeck 06 5356 5718 / annemarie@begripsacademie.nl
Mayleen de Hoog 06 5025 5027 / mayleen@begripsacademie.nl

Investering: vanaf 3.500,= excl. BTW, arrangementskosten en
eventuele overnachtingen

De trainers
Mayleen de Hoog - Oprichter BegripsAademie, trainer en coach,
iPec - ACC – Nobco
Annemarie Snoeck - Professional Certified Coach & ICF Mentor coach, trainer
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