Persoonlijk leiderschap

Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst leiding kunnen geven aan jezelf.
Volgens dit principe formuleerde de Amerikaanse managementgoeroe S. Covey zeven
eigenschappen voor effectieve mensen/leiders. De '7 habits' zijn momenteel een
populaire opleiding voor leidinggevenden en allen die zoeken het beste uit henzelf en
anderen te halen.
Tijdens de opleiding Persoonlijk leiderschap ga je met groepsgenoten een intensief en
diepgaand traject in, gebaseerd op de zeven eigenschappen. Het model van Covey werkt
naar een manier van leiding nemen die niet alleen wordt geaccepteerd door anderen,
maar ook inspireert.
Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor deelnemers met minimaal een MBO diploma, het liefst
aangevuld met werkervaring. Voor zowel managers in het bedrijfsleven als leiders in het
sociaal leven (verenigingen, stichtingen, projecten, zelfstandig ondernemers) kan dit
traject een aanzet geven tot (meer) succes. Ook mensen die in hun persoonlijke leven
veel tegenslag hebben meegemaakt, kunnen steun vinden in de richtlijnen die het model
geeft voor zelfmanagement.
Inhoud
Je ontvangt een reader met benodigde informatie en werkvormen. Daarnaast wordt
geadviseerd het boek 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap' aan te schaffen (€
26,50). De opleiding bestaat uit 10 maandelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur
(lesmomenten worden zoveel mogelijk afgestemd op de voorkeuren van de groep),
waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Het verschil tussen een manager en een leider, introductie van het model
Pro-actief gedrag
Onze filters in communicatie
Het optimaal formuleren van doelen, het maken van een levensmissie
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Time-management en plannen
Delegeren
De emotionele bankrekening
Het creëren van win-win situaties
Eerst begrijpen, dan begrepen worden (empathisch luisteren)
Synergie bij leiderschap
De investering
De kosten van de opleiding bedragen €1.000 (voor particulieren incl. BTW en voor
bedrijven excl. BTW). Je ontvangt na afronding van de opleiding (bij voldoende
aanwezigheid en voldoende portfolio) een certificaat. Dit certificaat is een mooie
aanvulling op de CV.
Over de opleider
Eliane Reehuis is sinds 2009 een professioneel trainer en
coach bij Drijfveerkracht. Naast vele diploma's op het
gebied van trainen en coachen volgde zij haar opleiding
tot trainer Persoonlijk Leiderschap op Windesheim
Hogeschool. Daarna werd zij verantwoordelijk voor het
inhoudelijk vormgeven van het traject Persoonlijk
Leiderschap binnen de HBO opleiding Small Business en
Retail Management. Vele jaren begeleidde ze studenten
op dit gebied. Eliane heeft ook docenten en trainers
getraind in de methode 'Persoonlijk Leiderschap'.

Inschrijven
Op de website onder 'contact' kan je je inschrijven voor de opleiding.
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