Leiderschap door dialoog
Tweedaagse Masterclass

In deze Masterclass leer je je leiderschap te versterken door het faciliteren en toepassen van dialoog.
Het doel is om je te helpen het potentieel van je team optimaal te benutten, de kwaliteit van
besluitvorming te vergroten, en de samenwerking en betrokkenheid te verbeteren.
Het gebruik van dialoogtechnieken zorgt dat mensen zich openstellen, in plaats van te blijven hangen in
ego-gedrag. Vergaderingen gaan weer over wat er werkelijk toe doet, en lopen niet vast in
oppervlakkige, blokkerende discussies en ego-gedreven aannames. Dat levert een beter resultaat op
en betere beslissingen.
Wat is het resultaat van deze Masterclass?
•

Benutten van het verborgen potentieel in je team, het openen van de diepere lagen

•

Bereiken van beter resultaat en betere besluiten met consensus, verhoogde collectieve
intelligentie

•

Verbetering van de samenwerking van het team en verhoogde betrokkenheid, meer ‘wij’ boven ‘ik’

•

Beëindigen van ego- en eigenwijs gedrag, de echte kern van dingen raken

•

Verbeterde vergaderkwaliteit, verbindingen, relaties, zelfbeeld

Deelnemers
Leiders, managers, teamleiders en professionals die met teams of groepen werken
Intensief programma met diepgaande persoonlijke aandacht
Wij werken met je op de diepere laag van identiteit, wat jou kenmerkt als persoon, ‘voorbij’ je
gedrag, aan het vergroten van jouw impact.

Data
21 september 2017 & 9 november 2017; 9.30 uur-17.30 uur
Locatie
regio Utrecht
Vergoeding
€ 1095,-per deelnemer;
incl. materiaal, koffie/thee/water/lunch; excl 21% BTW;
Max. aantal deelnemers: 12.
Taal
Nederlands bij 100% Nederlands sprekende deelnemers, anders Engels
Deze Masterclass voor je organisatie?
We bieden deze Masterclass ook op maat aan, passend bij de specifieke behoeften van de organisatie.
Voor meer informatie voor maatwerk: neem contact op met Lieke Thijssen, info@liekethijssen.nl of
06-24553799.
Lieke Thijssen faciliteert deze masterclass
Zij is ondernemer, leiderschapscoach en dialoog moderator.
Voor meer informatie: linkedin.com/in/liekethijssen/
Meer informatie over ELP vind je op www.elplatform.com.

