Masterclass

Sterker uit de storm
Creëer nieuwe ideeën en energie uit onzekerheid

Einde aan de groei. Minder omzet. Minder kredietfaciliteiten. Druk van aandeelhouders. Minder
orders. Neerwaartse prijsspiraal. Bezuinigingen. Ontslag van goede mensen. Sombere vooruitzichten…
Voldoende reden als manager om onzekerheid te voelen, stress of vermoeidheid. De
omstandigheden roepen om visie, daadkracht en vitaliteit. Je medewerkers verlangen
naar duidelijkheid. Waar haal je de energie en de ideeën vandaan? Tijd voor een opfrisser, voor
nieuwe perspectieven; voor het omzetten van lijden aan de crisis in inspirerend leiden van
processen. Door even volledig afstand te nemen van de alledaagse drukte en zorgen, ontstaat
er ruimte voor iets nieuws.
Wat
In deze masterclass gaan we op zoek naar bronnen van kracht, vertrouwen, creativiteit
en authenticiteit. We gaan buiten de gebaande paden om je eigen innovatiekracht aan boren.
Vitaliteit en creativiteit ga je ervaren door in beweging te komen. Het programma bestaat uit
de volgende onderdelen:
●

Inzicht in wat er speelt

●

Overwinnen van belemmeringen

●

Onderzoeken van nieuwe perspectieven

●

Bronnen van energie aanboren

●

Ervaren van de eigen kracht

●

Nieuwe inzichten vertalen in eigen actieplan

Resultaat
Aan het eind van de dag ga je geïnspireerd naar huis, vol energie en met nieuwe ideeën om in
deze situatie kansen te creëren. Met een eigen concreet plan waar je direct mee aan de slag kunt.
Voor wie
●

Voor managers die visie, inspiratie en energie zoeken

●

Voor leidinggevenden die hun eigen kracht willen ervaren

●

Voor directieleden die willen sparren met collega’s buiten de eigen organisatie

●

Voor managers die zoeken naar gekwalificeerde support om een positieve verandering tot
stand brengen

Wanneer
Op donderdag 28 mei 2009. Van 13.00 uur tot 21.00 uur
Waar
Beukenrode Conferentiecentrum, Beukenrodelaan 2 in Doorn. Locatie Pauwenhof
Kosten
Deze eendaagse workshop kost € 475,- . Inclusief drankjes en een maaltijd. Exclusief btw.
Aanmelden
Schrijf je nu in via bijgaand aanmeldingsformulier vóór 30 april a.s. Stuur de uitnodiging gerust
door naar andere relaties die van deze inspirerende dag kunnen profiteren!
De trainers
Fiona Geraets is trainer, coach en was directielid van een
internationale organisatie in duurzame energie. Ze heeft haar
sporen verdiend in de zorg, zowel op de werkvloer als in de leiding.
Was verantwoordelijk voor verschillende afdelingen in grote organisaties
en heeft diverse directiefuncties vervuld, inclusief algemeen
directeur. Ervaring binnen Nederland en in een internationale context. Heeft ruime ervaring in fusieen veranderingsprocessen.
Louise Kemps CPCC is trainer, coach, NLP practitioner en
consultant. Zij heeft ruime ervaring als business manager, verkoopleider
en marketing manager in business-to-business in internationale
organisaties die leveren aan de industrie, horeca en gezondheidszorg.
Ze heeft fusieprocessen begeleid en ruime ervaring in het veranderen
van product- naar marktgerichte organisaties.

“Wij geloven in de kracht van EN-EN. Veeleisend zijn EN betrokken. Hard werken EN plezier
maken. Idealistisch EN pragmatisch zijn. Aandacht voor het resultaat EN voor de mens. Alleen door
het verbinden van duidelijke doelstellingen aan warme aandacht voor de energie en de vitaliteit van
de mens creëer je duurzaam rendement.”
www.co-efficientconsulting.nl
Voor meer informatie, bel Louise op 06 52 313 474 of Fiona 06 53 378 755

