DARE TO HAVE IMPACT: DUURZAAM VROUWELIJK LEIDERSCHAP
Hoe ga ik impactvol netwerken?
Hoe zet ik andere 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 leefstijl wil ik?
Welke gewoonten wil ik als 2e natuur?
Hoe draag ik bij aan inclusieve cultuur?

Welke duurzame
impact heb ik dit jaar
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
4
Coaching

5

Programma
highlights:

Onderwerpen o.a.
Person en Head Wat is duurzame impact voor jou?
Scherp inzicht in je doelen en ambities
Ontdek je authentieke zelf met de logische niveaus
Person en Heart De kracht van vrouwelijke competenties
Gastspreker: De reis naar mijn hart
Ontdek je ‘Sticky Floors’, wat je tegenhoudt als professionele vrouw
Person en Hands Het geheim van impactvol netwerken
Zichtbaar invloed en impact vergroten
Beïnvloeden door win win
De 4P’s (person, people, planet, prosperity) 4P impacts in de praktijk
Uitgewerkt impact plan
Presenteren impact plannen
Persoonlijk On the job op jouw locatie (2 ½ uur)
Person en Habits Impact stories
Lifestyle: Dare to be & Dare to have impact
Sustainable Tips and Tricks






Locatie:
Data:
Prijs:

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

twee trainers: Anastasia Kellermann en
Petra Zijderveld
persoonlijke aandacht, inzichten en
praktisch,
interessant netwerk
coaching on job







max. 10-12 professionele vrouwen
in gesprek met gastspreker
boek Sticky Floors
i.s.m. Blanchard International
online tools

BergseBossen, Driebergen
2016: 12 feb., 8 apr., 10 jun., 9 sep., okt. = coaching op werkvloer, 11 nov.
2016/2017: 23 sep., 25 nov., 27 jan., 24, mrt., apr. = coaching op werkvloer, 26 mei.
€ 1.595,- incl. materialen, online platform, boek Sticky Floors,
excl. arrangementskosten € 325.- (incl. koffie, thee, lunch en zaalhuur)

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

