Authentieke leiders zijn in staat de wereld te veranderen. In deze training leer je
hoe je een leider kunt zijn door te accepteren en te zijn wie je bent.

Authenticiteit.
Authenticiteit gaat over het kennen van jezelf, weten wie je bent en acceptatie daarvan. Jezelf
kunnen en durven zijn en dit als uitgangspunt nemen voor de dingen die je wilt en die je doet.
Weten wie je bent. Weten welke karaktereigenschappen bij je horen. Weten wat je belangrijk
vindt. Weten welke waarden bij je horen. Weten welke kwaliteiten je bezit. Weten waar je van
nature goed in bent. Weten welke mensen jou inspireren en waarom. Hoe je naar de wereld
kijkt en wat je laat zien in je houding en gedrag en contact met anderen.
Leiderschap gaat over de wijze waarop jij jezelf en anderen beïnvloed om een persoonlijk
danwel gezamenlijk doel te bereiken.

Waarom authentiek leiderschap werkt.








Authentieke leiders zijn zichtbaar doordat zij origineel en anders durven te zijn. Zij
maken zichzelf niet zichtbaar door zich anders voor te doen dan wie ze zelf zijn maar
juist omdat alles klopt.
Authentieke leiders weten wat zij belangrijk vinden en baseren hun keuzes, gedrag en
acties daarop. Dit geeft focus op wat zij doen en hoe ze dat doen.
Authentieke leiders zijn onafhankelijk. Ze zijn onafhankelijk van de mening van
anderen, ze zijn onafhankelijk in hun keuzes, ze in onafhankelijk in hun mening en
opvattingen. Zij zullen hun visie en ideeën met passie en overtuigingskracht voor het
voetlicht brengen omdat het uit henzelf komt en door niets of niemand is opgelegd.
Authentieke leiders hebben de gunfactor. Omdat ze oké met zichzelf zijn hebben ze
ruimte en aandacht voor anderen en accepteren ze anderen ook zoals ze zijn. De ander
voelt zich erkend en gewaardeerd en heeft daardoor de neiging sneller met een
authentiek persoon in zee te gaan dan met iemand die minder authentiek is.
Authentieke leiders zijn leiders die leiden vanuit hun passie en niet vanuit hun ego. Dit
maakt het leiders die graag gezien, gehoord, geaccepteerd en gevolgd worden.

Voor wie is deze training geschikt.
1. Voor leidinggevenden/managers die meer willen bereiken vanuit leiderschap i.p.v.
hiërarchie.
2. Voor mensen in een leiderschapsrol zoals bv wijkverpleegkundigen, teamleiders,
ondernemers, wethouders, partijleiders
3. Voor mensen die de ambitie hebben om leiding te gaan geven .

Programma
Doel:




Wat wil je bereiken?
Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Welke kernwaarden en idealen horen bij jou?

Middelen:
 Hoe ga jij je doel bereiken?
 Welke Karaktereigenschappen, talenten en kwaliteiten zetten wij in?

Onderwerpen die aan bod komen:
 Verkennen van het ego,
 Verkennen van onderliggende behoeftes,
 Gedragspatronen analyse.
 Accepteren van jezelf,
 Vergroten van het zelfvertrouwen,
 Gedragspatronen veranderen.
In deze training worden verschillende methodieken gebruikt zoals , mindmap, talentenscan,
kernkwadranten, swotanalyse
Deze training kan zowel incompany als op open inschrijving gevolgd worden.
Voor

€ 995,- (exc btw)

Het is alleen mogelijk in te schrijven na een gratis adviesgesprek. Voor meer informatie of het
plannen van een adviesgesprek tel: 06 51813571 of mail: bianca@people2move.nl

