Lifetime Leadership Master

Leiderschap met ontspannen daadkracht

WINSTPUNTEN

Leiderschapstraining
Bewust de juiste beslissingen nemen voor jou en je bedrijf. Authentiek
en inspirerend leidinggeven vanuit jouw waarden en principes die
naadloos aansluiten op de filosofie van de onderneming. Krachtig,
puur en impactvol leiderschap. Met ontspannen daadkracht.
Zowel zakelijk als privé, een leven lang: leven én werken richting
jouw droomambitie.

(Inzicht in wie je wérkelijk bent, waardoor je
vanuit je innerlijke kracht je kwaliteiten nog beter
benut.

Weten hoe je de juiste beslissingen neemt
vanuit authentiek leiderschap met
ontspannen daadkracht.

(H)erkennen van jouw droomambitie en die
van de onderneming: scherpe focus op een
succesvolle toekomst.

Een gezonde work-life balance creëren
én onderhouden: kwalitijd in balans.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor ondernemers, leidinggevenden, managers en professionals.
Voor aanvang van de training vindt er een intakegesprek plaats met een van de trainers. Op deze manier kunnen we nog gerichter aangeven of dit de juiste training is voor jou.

Informatie
Tijdens de twaalfdaagse Lifetime Leadership Master training
draait het om jòuw persoonlijk leiderschap. Wie ben jij werkelijk?
Door welke waarden en principes word je gedreven? Hoe neem
jij beslissingen en wat stuurt je hierbij? Heb je een heldere
droomambitie, een toekomstvisie? En is deze in lijn met wie je bent,
wat je drijft, hoe je handelt en hoe je je presenteert naar buiten toe?
Hoe motiveer en inspireer jij jouw medewerkers en collega’s? Hoe
zorg je ervoor dat zij maximale inspanning leveren om gewenste
doelstellingen te halen? Maar ook wat houd je hierin tegen?
Deze training is een oprechte, eerlijke en soms confronterende
kennismaking met jezelf. Een impactvolle ervaring die ook effect zal
hebben op je work-life balance.

Vanuit het principes ‘ je hebt alles al in je’ en ‘alles is leren’ is de
Lifetime Leadership Master vooral een ervaringsgerichte training
en direct toe te passen in de praktijk. Leren door te doen en te
ervaren. Je krijgt inzicht in je eigen besluitvormingsproces en dat van
je (management)team, je denk- en gedragspatronen. Bovendien
leer je hoe je beperkende mechanismen om kan zetten naar een
versterkende manier van denken en handelen. Door bewust
gebruik te maken van je Innerlijke Kracht, ervaar je dat je kunt leren
hóe je alles wat in jou en je organisatie aanwezig is, in kunt zetten
om datgene te bereiken wat voor jou en je onderneming belangrijk
is. In een veilige omgeving bouw je, samen met gelijkgestemden,
aan jouw authentiek leiderschap met ontspannen daadkracht.

Trainers
Trainer Marc-Jan Hollenberg
en assistent-trainer
Mirjam de Boer
verzorgen de
Lifetime Leadership
Master© trainingen

D roo m a m b it i es
do en !
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WERKWIJZE
De Lifetime Leadership Master training
is opgebouwd rondom de unieke iDDD
Leadership Navigator©. Het werkt als een op
maat gemaakte leidraad voor het nemen
van (belangrijke) beslissingen.
Ook maak je kennis met de kracht van de
Business Navigator© en hoe die er uit zou
kunnen zien voor je organisatie. Er wordt
in deze training gewerkt met krachtige
onderdelen uit Oplossingsgericht Werken,
NLP, Systemisch Werk (opstellingen) en
Mindfulness.
Het geheel wordt omkleed met realistische
ondernemers-, management- en levenservaringen van de trainers en deelnemers.
De training is vooral interactief.

•

•

•

GROEPEN
Er wordt gewerkt met groepen van max.
18 deelnemers. Op deze manier is er veel
ruimte voor het delen van ervaringen
en persoonlijke vraagstukken van de
deelnemers onderling.

•

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

BLOK 6 2

Richting
bepalen
Ontdekken
van je
droomambitie

Back to your
roots
de roots
van jouw
leiderschap

Wie ben ik?
Wie ben ik nog
meer.. Wie wil ik
zijn!

Leiderschap
met ontspannen
daadkracht

Mindful
communiceren
in contact kan
alles, de kracht
van communicatie

De toekomst in
met ontspanning
en daden

Uitleg iDDD
Leadership
Navigator©
Ruwe schets van
je droomambitie,
zowel professioneel
als privé.
Wat zijn jouw
sturende waarden
en overtuigingen?
Verbinding maken
tussen hoofd, hart
en lichaam.

•

•

•

Wie ben je en waar
kom je vandaan?
En wat is de invloed
hiervan op jouw
leiderschap?
Familie- en
organisatie
opstellingen staan
centraal deze
dagen.
Leidende principes
benoemen.

•

•

•
•

•

Hoe nemen wij
waar: waarneemposities en
neurologische
niveaus.
Reflectie: visie
op jezelf en jouw
zelfbeeld.
De kracht van
emoties.
Hoe het bewuste
en het onbewuste
samenwerken.
Ontmoet jezelf in de
ogen van de ander.

De prijs van deze training is € 4.985,excl. 21% BTW (€ 6.032,- incl. BTW). Dit
bedrag is incl. trainingsmaterialen en
arrangementskosten.

Alle Lifetime Leadership Master trainingen
worden gegeven in de iDDD Company
trainingslocatie aan zee: Strandpaviljoen
Zeezicht, aan het einde van de Zeeweg, op
het strand van Castricum aan Zee, NoordHolland. Een plek met fijne ambiance,
heerlijk eten en fijne bediening.

•

•
•

•

•

INVESTERING

LOCATIE

•

Leren ontspannen
tijdens inspanning,
kracht van de
ademhaling.
Wat is leiderschap
en uitleg leiderschapsstijlen.
Oplossingsgericht
leiderschap.
Resources en
levensdrivers als
brandstof voor je
leiderschap.
Navigeren in je
organisatie: iDDD
BusinessNavigator©
Systemisch
waarnemen
met organisatie
opstellingen.

•

•
•
•

•

Leidende principes
en effectieve
stemmingen
om mindfull te
communiceren.
Raport maken.
Communiceren met
jezelf.
Questions are
the answer en
miltonpatronen.
Praktische
mindfulness
oefening - met
aandacht leven en
werken.

•

•
•

•
•
•

Innerlijke Kracht
versterken en
verankeren.
Hoe doe jij dingen:
Kracht vs energie.
Focusgebieden
vaststellen met de
daarbij horende
doelstellingen en
iDo’s .
Toekomst
beïnvloeding.
Kracht van de
positieve intentie.
Afsluiting met
diploma.

DATA TRAININGEN 2020
>> Start training 1
Blok 1 : 11 en 12 februari		
			Blok 4 : 6 en 7 mei		

Blok 2 : 18 en 19 maart		
Blok 5 : 9 en 10 juni		

Blok 3 : 14 en 15 april
Blok 6 : 1 en 2 juli

>> Start training 2
Blok 1 : 8 en 9 april		
			Blok 4 : 9 en 10 september

Blok 2 : 11 en 12 mei		
Blok 5 : 7 en 8 oktober		

Blok 3 : 17 en 18 juni
Blok 6 : 10 en 11 november

>> Start training 3
Blok 1 : 2 en 3 september
			Blok 4 : 3 en 4 november

Blok 2 : 23 en 24 september
Blok 5 : 25 en 26 november

Blok 3 : 5 en 6 oktober
Blok 6 : 16 en 17 december

Tijdslijn en tijden
			
			
Arrangement		
			

De 12 dagen zijn verdeeld over 6 blokken van 2 dagen over een periode van 5 maanden.
De Lifetime Leadership Master training start in het voorjaar en najaar.
1ste dag van elk blok : 09:30 tot 21:30 (incl. avondprogramma en diner) / 2de dag van elk blok : 09:30 tot 17:30
Tijdens de trainingsdagen wordt er gezorgd voor koffie/thee/water/ frisdrank en fruit gedurende de hele dag.
Op alle dagen is er een uitgebreide lunch en op de avond van elke eerste dag ook een diner.
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