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1. Gemeenschappelijke
cultuur ontwikkelen
2. Snel problemen
oplossen

EFFECT

A. Onderling vertrouwen
en verbondenheid
B. Behalen van veeleisende
doelstellingen
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€199,€300,- KORTING

2-daagse training
De 2-daagse training wordt regelmatig gebruikt als turnaroundstrategie. Het trainersteam bestaat uit toonaangevende leiders
die ervaren zijn in het ontwikkelen en verfijnen van relationele

Tiemen Fahner is ondernemer en transformationeel
leider die gepassioneerd is om mensen hun
potentieel te laten ontdekken en volledig te benutten.
Hij heeft ruim 20 jaar ervaring als senior executive

kwaliteiten en bedrijfsvoering.

en programmamanager binnen Shell. Hij is bedreven

VERWACHTE UITKOMST

kennis van het ontwikkelen van nieuwe producten,

•

Identificeren en verwijderen van individuele- en teambelemmeringen

•

Identificeren van belemmeringen in persoonlijke groei en het
begrijpen van de onderliggende oorzaken

•

De tools verkrijgen om “agents of change” te worden

•

Een nieuwe leiderschapsstijl ontwikkelen in persoonlijke en
professionele invloedsferen

•

Bedrijven transformeren op gebied van werknemers, teams,
partnerships, bestuur en andere gebieden

•

Met als resultaat betere relaties, meer omzet en winst!

in het bouwen van organisaties en heeft grondige
concepten en diensten. Zijn kracht ligt in het
adviseren van teams met als doel gezonde relaties en
hoge prestaties.
Monique Fahner is ondernemer met een hart voor
economische gerechtigheid.
Als politicoloog constateerde zij dat wanneer politiek
gezien niets mogelijk is, ondernemers een uitkomst of
oplossing kunnen bieden. Zij mobiliseert en inspireert
ondernemers om blijvende transformatie te brengen
in de samenleving. Haar kracht ligt in innovatie,
improvisatie en het volharden om creatieve
oplossingen te realiseren
in complexe situaties.

ONDERWERPEN

TESTIMONIALS

•

Functionele grondslag van de kernactiviteiten van het bedrijf

•

Verbeteren van werknemersverhoudingen

•

Definiëren van organisatiemodellen

•

Het verschil begrijpen tussen groei en instandhouding van omzet

“Als resultaat van deze training zijn onze leiders

•

Vermindering en preventie van hoog personeelsverloop

bemoedigd en bereid om anderen in hun kracht te

•

Overwinnen van persoonlijke en organisatorische belemmeringen

zetten, hun eigen ego zit niet langer meer in de weg.”

•

Delegeren en ‘in de kracht zetten’

•

Karakteristieken van een productief team

“Dankzij de training heeft ons bedrijf 50% meer groei

•

Omgaan met moeilijke collega’s en klanten

in opbrengst en onze werknemers zijn productiever,

•

Organisatieontwikkeling

genieten meer van hun werk en privéleven.”

•

Begrijpen van de verschillende dynamieken van verandering

•

Het maximaliseren van effectiviteit tijdens

“Wij zijn beloond met de ‘Better Business Bureaus

•

een cultuurverschuiving

2006 Torch Award’ voor economische ethiek dankzij

•

Organisatiedoelen overeenstemmend maken

de trainingprogramma’s die werknemers helpt om

•

Herstructureren voor groei

beproefde ethische waarden uit te dragen.”

•

Ontwikkeling sociale vaardigheden

•

Relatiemanagement

“Ons bedrijf is in 1 jaar gegroeid van 3,7 M naar 7,2 M.

•

Effectieve communicatievaardigheden

Zonder de training zou ons bedrijf zijn ingestort.”

•

Teambuilding voor het behalen van doelstellingen

DOELGROEP
CEO’s, executives, managers, werknemers, ondernemers, bedrijfsleiders
en leiders binnen NGOs en de overheid. Dit is voor iedereen die graag
wil weten hoe je belemmeringen opspoort, identificeert en aanpakt.
Het gaat om persoonlijke-, gezins-, team-, organisatie-, nationale- en
systematische belemmeringen die positieve verandering tegenhouden.
Het weghalen van deze belemmeringen geeft transformatie een kans en
moedigt gezonde vertrouwensrelaties aan om te groeien wat resulteert
in een verbeterde moraal, toegenomen productiviteit, blijvende
winstgevendheid en culturele verandering.

www.lydiaconnect.com/transformational-leadership

“Onze medewerkers kwamen van gedrag af wat
hen tegenhield om productief te zijn.”

“Een afdeling die onlangs de training heeft gevolgd,
was binnen een maand meer winstgevend dan al de
acht maanden daarvoor.”

Ook lid worden
van CBMC?
Dit kan al vanaf
€195,- (zzp-pakket)
cbmc.nl/lidmaatschap
aanmelden training:

www.cbmc.nl/leadership

