TRIPLEWIN’S LEERGANG VOOR LEIDERS
TripleWin’s Leergang voor leiders bied je de mogelijkheid om in 6 maanden je talenten te herkennen en effectief
in te zetten. Je leert met je ontwikkelpunten te gaan werken en krijgt inzicht in je gedragspatronen waardoor je
effectiever gaat communiceren en meer resultaat boekt en een zeer gewaardeerde leider zal worden.

Voor wie is dit een schitterend 		
ontwikkelprogramma?
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Je wilt je teams leiden naar een zeer goed presterend team.
Je wilt leren zowel te sturen, als te coachen als te delegeren en
weten dat iedere stijl afhankelijk is van de fase van het team en
weet deze te herkennen.
Je wilt de menskant van leiderschap leren en weten op welke
wijze het vertrouwen in je op te bouwen en te behouden.
Je wilt je interpersoonlijke vaardigheden verbeteren in
omgang met je teamleden of klanten of in je MT.
Je wilt meer leren over menselijk gedrag en waar dat gedrag
vandaan komt en hoe dit te beïnvloeden.
Je wilt de menskant van veranderen begrijpen en weten hoe
te reageren op dat gedrag en daardoor de veranderingen beter
kunnen implementeren
Je wilt je vaste gedragspatronen doorbreken, uit je eigen keurslijf
treden en niet in de (voor jou) bekende valkuilen stappen;
Je wilt sparren met mensen die dezelfde uitdagingen en ambities
hebben, van elkaar leren en zicht krijgen op best practices van
andere professionals;
En, dit alles wil je ook nog kunnen na het programma. Met andere
woorden, je wilt dat het je op de langere termijn nog steeds helpt!

TripleWin’s Leergang voor leiders was voor mij
een uitgebalanceerde combinatie van theorie
en praktijk waardoor je bruikbare inzichten én
handvatten krijgt.
Een sterk staaltje vakmanschap. Een echte
aanrader voor mensen die verandering willen
laten slagen vanuit waarden en samenwerking.
		
D.Roode Hanzehogeschool

Waarom is TripleWin’s Leergang voor leiders
bijzonder en anders dan andere programma’s?
TripleWin’s Leergang voor leiders biedt een fantastische filosofie,
een unieke methodologie en een sfeer waarin het mogelijk is
om fouten te mogen en durven maken. Het programma geeft
je veel nieuwe inzichten in waar je talenten liggen, maar ook in
gedrag wat je beter kunt afleren. Immers, we kunnen de mooiste
plannen, strategieën, doelen, processen, PDCA’s, spreadsheets
en systemen hebben, het menselijk gedrag bepaalt of al die
zaken werken of niet! Je leert ontdekken hoe je jezelf als het
meest effectieve beïnvloeding-instrument kunt inzetten, met
altijd in beeld wat de win wordt voor alle stakeholders aan tafel.
Ongetwijfeld zal je gaan ervaren hoeveel werkplezier en resultaat
dat oplevert!
TripleWin’s Leergang voor leiders bied je een totaalplaatje van
skills en inzichten, zodat je als leidinggevende steviger in je
schoenen komt te staan. Met het aanbod van kennis en inzicht
ga je zelf aan de slag, zodat het niet blijft bij het ontvangen van
informatie, maar deze informatie optimaal gaat inzetten op een
manier die bij jou past! We bieden in de training een omgeving
van onvoorwaardelijk vertrouwen, waarin openheid en heldere
communicatie voorop staan. Een sfeer van hard werken, veel
leren en voortdurend in de spiegel kijken van je eigen gedrag.

Meer info G.oosterop@triplewin.nl +31 6 42 39 49 35

TRIPLEWIN’S LEERGANG VOOR LEIDERS
Het TripleWin’s Leergang voor leiders programma in het kort:

•
•
		
•
		
		
•
		
		

6 sessies van 2 dagen verspreid over een periode van 6 tot 8 maanden;
Een solide theoretisch raamwerk wordt geleerd waarbij belangrijke management- en 			
communicatiemodellen worden toegepast tijdens de sessies;
In de sessies wordt een zeer interactieve onderwijsstijl toegepast, waarbij discussies worden 		
afgewisseld met praktijkgerichte psychologische assessments, praktijksimulaties en teamopdrachten
om een rijke en interactieve leeromgeving te creëren;
Maximaal 16 deelnemers uit verschillende bedrijfstakken waarmee jij, hopelijk samen met 1 of 2
andere collega’s uit je eigen bedrijf, voortdurend de vertaling maakt naar jouw (of jullie) eigen 		
situatie.

Locatie

Westcord Hotel de Veluwe, Oud Milligenseweg 62, Garderen
Overnachting is mogelijk, niet verplicht, de programma’s zijn van
09.00 tot 18.00 en van 09.00 tot 17.00 uur
Je Trainer/Coach/Begeleider/Consultant
Guus Oosterop

Data
1
2
3
4
5
6

26 en 27 aug 2019
23 en 24 sept 2019
28 en 29 okt 2019
25 en 26 nov 2019
16 en 17 dec 2019
13 en 14 jan 2020

Investering

Uw investering voor dit unieke programma is € 4.950,- excl. 21% btw.
Inclusief deze prijs:
• Programma materiaal, assessments,
• Literatuur, werkboeken, en toolkits voor alle 6 sessies van 2 dagen.
• Accommodatiekosten, inclusief lunch, koffie, voor alle 6 sessies van 2 dagen.
Exclusief hotelovernachting, diner, drankjes bar of kamer en reiskosten.
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