WORKSHOP COLLECTIVE DISCOVERY IN UW ORGANISATIE,
EEN UNIEKE KENNISMAKING
We nodigen u uit in te tekenen op ons special aanbod “Collective Discovery” bij u in het bedrijf. Samen
stappen we in dit ervaringsproces van verkenning, kennis delen, open staan voor uitdagingen en
oplossingsgericht werken, dat leidt tot een lange termijn focus en duurzame impact op uw organisatie,
leidinggevenden én werknemers.
Wat is COLLECTIVE DISCOVERY?
Een workshop ter kennismaking waarin de volgende topics aan bod komen:


Impact van de leidinggevenden
o
o



Van fragmentatie naar eenheid
o
o



De belangrijkste voorwaarde tot succes is bepalen welk gedrag de organisatie/team kan
helpen voor de verdere ontwikkeling en het behalen van de strategische doelstellingen.
De workshop Collective discovery benadert het leidinggevende team als een proces vanuit
fragmentatie naar eenheid. In praktijk betekent dit iedereen in een proces te betrekken,
waarin vooropgestelde resultaten samen worden bereikt.

Hoe evolueren naar eenheid?
o

o



Hoe kan ik als leidinggevende mijn impact doen verhogen?
Hoe kom ik erachter wat de impact is van mijn gedrag op de realisaties en ontwikkeling van
mijn team? Hoe kan ik de steeds groeiende verwachtingen aan?

Tijdens de workshop maken we kennis met kwalitatief leiderschap, hoe kan deze gemeten
worden en hoe hiermee aan de slag om het maximale effect daarvan te bereiken? Hiervoor
werken we met de impactformule:
impact = inspiratie x (de ander / ikzelf) x creativiteit x delivery.
Uw aandacht wordt gericht op waar de resultaten ontstaan, d.w.z. op het gedrag, dat leidt
tot het wel of niet bereiken van de resultaten. U komt te weten hoe ons gedrag en gedrag
van een team bepaald is door de persoonlijke waarden, denkstijlen, ambities en verlangens
van ieder individu. Dankzij deze kennis ontdekt u hoe u uw team nog effectiever kan
aansturen, motiveren om zo de strategische doelstellingen te bereiken.

Effect
o
o

Dankzij een uniek meetinstrument “Cognitio Scan” kan u onmiddellijk met de resultaten aan
de slag.
U weet precies waar de aandachtspunten zich manifesteren en welke actie u kan
ondernemen om samen met uw team uw organisatie stap voor stap mee te laten groeien
naar een vernieuwende manier van werken, rekening houdend met de persoonlijke waarden
van werknemers en de ambities van het bedrijf.

Plaats:
Prijs:
Tijdsduur:

Bij u in het bedrijf
Gratis
4 uur
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