Ik wil

IMPACTVOL
LEIDERSCHAP
Eigenaarschap vergroten. Mensen raken, in beweging
zetten en meenemen in veranderprocessen.
Een praktische training van 6 dagen met een
professionele set van tools, vaardigheden en methodieken
waarmee je het beste uit jezelf en je collega’s haalt.

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Praktische oplossingen voor vragen als:
•

Hoe raak en motiveer ik medewerkers?

•

Hoe zorg ik dat medewerkers in hun kracht (blijven) staan?

•

Hoe zorg ik ervoor dat de productiviteit van mijn team hoog blijft, maar
het werkplezier en loyaliteit aan ons als werkgever ook?

•

Hoe neem ik medewerkers mee in veranderprocessen?

•

Hoe geef ik op een opbouwende manier feedback?

•

Hoe en wat delegeer ik en hoe stuur ik op output?

•

Hoe vertaal ik de toekomstvisie naar het hier-en-nu?

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Wat levert het op?

Impact maken
in je team

Meer tevreden
medewerkers

Betere resultaten

Meer eigen verantwoordelijkheid

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Stappenplan
Stap 1. Intakeformulier
Door het intakeformulier krijgen we inzicht in
jouw belangrijkste leervragen. Deze input
nemen wij mee in het op maat samenstellen van
de training.
Stap 2. Intakegesprekken
In een persoonlijk gesprek maak je nader kennis
met een van de trainers en nemen we jouw
leerdoelen door.
Stap 3. Voorbereidende mail
Ruim een week voor aanvang van de training
ontvangen je een voorbereidende mail met de
praktische zaken en een overzicht van de
onderwerpen die aan bod komen.

Stap 4. 3x tweedaagse training (op locatie)
Een training die het midden houdt tussen
reflectie en het aanleren van vaardigheden.
Communicatie, vertrouwen en leiderschap zijn
de thema’s die centraal staan. Hierbij worden de
succesfactoren en de remmende patronen van
jouw leiderschap in kaart gebracht. Er wordt een
aanpak ontwikkeld die direct vertaald wordt
naar concrete acties.
Wij zetten je in beweging door te laten ervaren.
We betrekken iedereen door het stellen van
prikkelende vragen en het (laten) geven van
voorbeelden. Op basis hiervan formuleren we de
belangrijkste uitgangspunten voor jouw
leiderschap.
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IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Stappenplan
Stap 5. Tussentijds contact
Tussen de trainingsdagen door is er contact met
de trainers en werk je aan persoonlijke
opdrachten.
Stap 6. Resultaatbespreking
In een persoonlijke resultaatbespreking blikken
we terug op jouw leerdoelen. Zijn deze behaald?
Waar wil je nog aan werken in de toekomst? En
doen we aanbevelingen om jezelf uit te blijven
dagen.

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Planning

Trainers: Eeke Olijve en Bart Nijhuis

Wisselende inspirerende locaties in Oost-Nederland
09.00 – 12.30 en 13.30 - 17.00 uur

Donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019
Donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019
Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019
De training is inclusief overnachting, eten en drinken.

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Uitgangspunten
•

Praktijkgerichte training: 80% doen

•

Volop aandacht voor persoonlijke doelen

•

Groepsgrootte 6-8 personen

De trainers
Eeke Olijve

Bart Nijhuis

Limesquare

Orange8

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Eeke Olijve
Limesquare
Vanuit haar rol als Directeur New Business | Strategie | Innovatie | Concepten bij
ABN AMRO in Amsterdam was Eeke eindverantwoordelijk voor diverse teams
waarbij een hoge medewerkerstevredenheid leidde tot uitmuntende resultaten. De
wens om eigen baas te zijn won het van de kansen en mogelijkheden die ABN AMRO
biedt en vanaf januari 2018 is Eeke trotse eigenaar van Limesquare BV. Dit creatieve
marketingbureau heeft onder haar leiding een transitie doorgemaakt; “Culture eats
Strategy for breakfast” maar toch blijkt dat een cultuur binnen een half jaar te
veranderen is. Leer hoe Eeke dat heeft gedaan bij deze Leiderschapstrainingen.
Onderscheiding
Young Talent Award 2016
Publicaties
Een vernoeming in de FD Persoonlijk Talentenspecial: De 50 jonge
ondernemende talenten van 2017.
Een vernoeming in MT: Goudhaantje 2017 (top 100 managementtalenten)

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Bart Nijhuis
Orange8
Bart is een ervaren trainer met een frisse blik op het ontwikkelen van mensen en het
vormen van topteams. Hij is blogger voor Sprout, HR-Expert en Frankwatching en CEO
van 3 bedrijven: Orange8 Training, Effectiefvergaderen.nl en Maak werk van je
Droom.
Bart gelooft dat mensen zich ontwikkelen als ze zichzelf uitdagen. Kenmerkend voor
zijn stijl is zijn praktische, scherpe en no-nonsense stijl. Serieus als het moet, met een
lach als het kan.
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Voordelen van werken met Orange8

Focus
Meer resultaat en
impact in je werk

Specialisten
Gespecialiseerde
trainers

Garantie
Niet tevreden?
Investering retour

Maatwerk
Al onze trainingen
worden op
maat gemaakt

Ik wil

IMPACTVOL LEIDERSCHAP
Investering per persoon
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Intake
3x tweedaagse training (incl. overnachting)
Catering tijdens de trainingsdagen (ontbijt, lunch, diner en tussendoortjes)
Lesmateriaal
Tussentijds contact
Resultaatbespreking

Totaal

€ 3.950,-

De investering is excl. BTW. Tot vier weken voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen
vier en twee weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan twee weken
voor aanvang wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. We lichten wanneer gewenst dit voorstel graag nader toe.
Indien akkoord, ontvangen we deze pagina graag ondertekend retour. Meld je aan door een e-mail te sturen naar:
ilse@orange8.nl.

Voor akkoord:
Naam:
Handtekening:

Orange8

MAAKT HET PRAKTISCH
Orange8 gelooft dat mensen zich
ontwikkelen als ze zichzelf uitdagen.
Hiervoor bieden wij praktijk gerichte
trainingen, events & tools die jou helpen
om het beste uit jezelf te halen.

Verduidelijken

onderbouwd

toepasbaar

begrijpbaar

Wij kijken uit naar de samenwerking!
Vriendelijke groet,
Toepassen
Eeke Olijve en Bart Nijhuis
eeke@limesquare.nl
bart@orange8.nl

Orange8
Hoge Bothofstraat 39L
T 053 203 01 40
info@orange8.nl

7511 ZA Enschede
KVK 62253956

Vereenvoudigen

