Vertragen om te versnellen
Online traject voor managers, directeuren en RvB-leden

WHY: Waarom dit online traject?

We leven in een spannende en roerige tijd. De snelheid van
verandering blijft ons uitdagen, we geven vaker leiding op afstand,
we hebben te maken met steeds meer complexe vragen waar we niet
meteen de antwoorden op hebben.
Juist nu blijken veel leiders behoefte te hebben aan rust en reflectie.
Om de balans te houden in leren, presteren en genieten.
Denk aan Covey en de zaag scherp houden. De houthakker die met
het zweet op zijn voorhoofd aan het zagen is met een botte zaag. Hij
negeert het advies van een voorbijganger om de zaag te slijpen.
Daar heeft hij immers geen tijd voor.

Jouw zaag scherp houden kan middels een online traject waarin je
samen met anderen je meer bewust wordt van jezelf en jouw
keuzes. Hoe je kunt ontspannen en present zijn. Hoe je in jouw
leiderschap de creativiteit kunt blijven aanboren vanuit meer rust.
Hoe je jouw team kunt verbinden en samen koers kunt nemen.
Zodat je kunt veranderen en aansluiten bij wat deze tijd vraagt.

WHY: Opbrengst

Wat levert ons online traject op?

-

Ontspanning, rust, present zijn;
Je ‘reflectiespier’ trainen en je mentale conditie toekomstbestendig maken;
Anders leren waarnemen;
Zorgen voor jezelf en relatie houden met anderen;
Leren effecten van handelen op het grotere geheel zien en keuzes
maken die goed zijn voor het collectief;
Actief kunnen reflecteren, oordeel kunnen uitstellen en dit
omzetten in bewuste acties;
Je team/anderen meenemen vanuit inspirerend leiderschap;
Een online-community waarin je leert met en van elkaar voor
langere termijn.

WHAT: Voor wie is dit traject geschikt?

Dit traject is voor managers, directeuren en RvB-leden die:
-

-

Rust en ontspanning willen leren creëren in hun organisatie;
Het contact met anderen, ook op afstand, willen verbeteren;
Leiderschap en autonomie willen doorontwikkelen;
Zichzelf beter willen leren kennen;
Vanuit vertragen willen versnellen;
Nieuwgierigheid, neutraal waarnemen en uitstel van oordeel willen
beoefenen om betere keuzes te kunnen maken en een voorbeeld
te kunnen zijn voor anderen;
Een netwerk zoeken buiten de eigen organisatie, om in te delen
en mee te leren;
De natuur als leermeester willen leren benutten;
Uit de comfortzone willen gaan.

HOW: Praktische informatie

-

-

-

Het traject bestaat uit 6 online bijeenkomsten van 2 uur die we
elke twee weken plannen;
We werken op vrijdagmorgen van 8 tot 10 uur;
De groep bestaat uit 6 tot 9 deelnemers;
We werken online met MS-teams en nemen in een aantal sessies
ook tijd om individueel oefeningen te doen (retreat, waarnemen,
observeren) die we daarna weer delen in dialoog;
Na elke bijeenkomst krijg je een mail met behandelde oefeningen
en extra informatie als naslagwerk/inspiratie;
De door ons geschreven boeken ‘Vasthouden is loslaten’ en
‘Organisatieontwikkeling met Theory U’ ontvang je bij aanvang
van het traject;
De bijeenkomsten worden geleid door Eva Beerends. Zij benut
haar kennis en ervaring met Theory U in het faciliteren van deze
community. Eva heeft haar opleiding hierin gevolgd bij het
Presence Institute van Otto Scharmer (MIT in Boston) en diverse
cursussen van Joseph Jaworski en Peter Senge. Tevens is zij
opgeleid door John Milton, de founding father van het
gedachtengoed achter het U-proces. Eva is coauteur van het
eerste Nederlandstalige boek hierover.

Interesse?

-

-

-

-

Winner heeft 26 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties
bij leiderschapsontwikkeling en innovatie/change.
300 organisaties gingen je voor in het samenwerken met Winner
om aantoonbare veranderingen door te voeren en leiders
duurzaam te ontwikkelen.
Investering: € 1.050,- p.p. voor 6 bijeenkomsten. Het is mogelijk
om hierna een vervolg te plannen van wederom 6 bijeenkomsten
(met nieuwe opzet/content).
Meer informatie over Winner: www.winnernetwork.com
Voor aanmelding en vragen:
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