DARE TO BE: DUURZAAM VROUWELIJK LEIDERSCHAP
Hoe ga ik impactvol netwerken?
Hoe zet ik anderen in vanuit hun kracht?
Hoe creëer ik zichtbaar impact en win-wins?

Waar start ik?
Welke voordelen wil ik? Leren,
zingeving, impact, promotie, geluk?

Wat vind ik echt
belangrijk?
Wat drijft mij?
Wat zijn mijn
vrouwelijke
competenties?
Wat zijn mijn
Sticky Floors?

Welke voordelen wil ik voor mijn
organisatie? Winst nu en later,
kostenbesparing, reputatie, innovatie?

Welke duurzame
impact heb ik bereikt?
Hoe ben ik ontwikkeld
als ‘duurzaam
vrouwelijke leider’?

Welke duurzame impact wil ik?
Hoe gender bewust ben ik?
Wat is mijn doel, ambitie?
Wat is mijn persoonlijke visie?

Dag
1

2
3

Welke duurzame impact wil jij?
Inzichten in M/V verschillen, ‘Sticky Floors’ & Duurzaam Vrouwelijk Leiderschap
Ontdek je vrouwelijke competenties en Sticky Floors.
Proces naar jouw duurzame impact
4P impacts vertaalslag naar praktijk – wat wil je duurzaam aanpakken?
Uitwerken impactplannen
Habits Impact stories
Lifestyle: Dare to be
Sustainable Tips en Tricks





Prijs:

Welke voordelen wil ik voor stakeholders
zoals klanten, collega’s, leveranciers,
mijn gezin, toekomstige generaties?

Onderwerpen o.a.

Programma 

highlights:

Locatie:
Data:

Welke lifestyle wil ik?
Welke gewoonten wil ik als 2e natuur?
Hoe draag ik bij aan inclusieve cultuur?

inzichten en praktisch
interessant netwerk
max. 10-12 professionele vrouwen
online tools
jouw persoonlijke impact





recent onderzoek over Duurzaam Vrouwelijk
Leiderschap
boek The S-Factor
i.s.m. Blanchard International

BCN, Utrecht
donderdag en vrijdag 29/30 okt 2015
& vrijdag 15 jan 2016
donderdag en vrijdag 18/19 feb 2016
& vrijdag 13 mei 2016
donderdag en vrijdag 16/17 juni 2016
& vrijdag 16 sept 2016
donderdag en vrijdag 27/28 okt 2016
& vrijdag 13 jan 2017
€ 795,- incl. materialen, online platform, boek The S-Factor,
excl. arrangementskosten € 195.- (incl. koffie, thee, lunch en zaalhuur)

Welke voordelen
wil ik voor mijn
leefomgeving?
Minder C02
uitstoot of afval?

