YOUR CENTER FOR CAREER AND CHANGE

Personal Leadership Programma
Met gepaste trots bieden wij het Smart Skills Personal Leadership Programma aan.
Het programma omvat 8 verschillende modules voor mensen die hun persoonlijke
leiderschapsvaardigheden willen verbeteren.

Een van de uitdagingen waarmee huidige en toekomstige leiders worden
geconfronteerd, is 'zichzelf kunnen leiden' voordat ze anderen proberen te leiden.
Gegrond zijn en duidelijkheid hebben over je eigen waarden, voorkeuren,
manieren van werken, je communciatiestijl en manieren om dingen te doen, vooral
in tijden van stress en druk, is een essentiële eerste stap om een effectieve leider
te worden.
Deze brochure geeft inzicht in de inhoud van het programma en de werkwijze
van Smart Skills bij dit programma.
“ Be the change you want to see in other people “ - Ghandi.
info@smartskills-international.com
www.smartskills-international.com

+5999 524 4400

Waarom een Personal Leadership Programma?
Men zegt: 'Good leaders never stop learning'. Leiders zijn overal. Op de werkvloer in leidinggevende
functies, maar ook mensen in niet-leidinggevende functies kunnen leiders zijn. Ouders zijn leiders,
leerkrachten zijn leiders. Noem maar op. Een ieder die een ander inspireert kan een leider zijn.
Het is van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Mensen die groeien in hun ontwikkeling vinden
vaak dat hun leven plezieriger en interessanter is geworden. Bovendien zijn zij succesvoller en hebben zij
meer zelfvertrouwen en eigen waarde ontwikkeld. Verder heeft je persoonlijke ontwikkeling invloed op je
omgeving. Jouw groei kan een katalysator zijn voor andere veranderingen en voor anderen om ons
heen. Ghandi zei: 'Wees de verandering die je graag bij anderen wilt zien'.

Wie kan deelnemen aan het programma?
Dit programma is ontwikkelt voor iedereen die meer diepgaand aan zijn of haar persoonlijk leiderschap
wil werken. Er is geen vooropleiding vereist. Alleen een open mind en de bereidheid om jezelf te
verbeteren en actief te willen werken aan jezelf zijn noodzakelijk.

Hoeveel tijd gaat het
programma mij kosten?
Elke groepsmodule duurt 4 uren. Tussen de
sessies door worden soms individuele
opdrachten gegeven. Het totaal aantal uren
voor huiswerk wordt geschat op 2 uren per
week.

De inhoud van het programma
Het programma bevat 8 sessies van elk 4 uren:
1. Individuele test, intake en start programma
2. Persoonlijk leiderschap
3. Effectieve communicatie
4. Persoonlijke effectiviteit
5. Emotionele intelligentie
6. Limiting beliefs en Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)
7. Beinvloeden van anderen: begin bij jezelf
8. Afsluitende sessie
Het werkelijke programma kan onderheving zijn aan veranderingen en kan op onderdelen afwijken van
bovenstaand programma. Dit wordt veroorzaakt doordat wij ons programma zoveel mogelijk aanpassen
aan de behoeften van een betreffende groep.

Welk trainingsmateriaal wordt verstrekt?
Alle deelnemers starten het programma met een individuele test en
rapport, waaruit blijkt waar de talenten liggen van deelnemers en waar
ontwikkeling is gewenst. De deelnemers ontvangen handouts en hun
eigen Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Bij elke sessie ontvangen
deelnemers relevante informatie die achteraf doorgelezen kan
worden. Dit materiaal is samengesteld door zeer ervaren trainers met
vele jaren relevante ervaring als manager, trainer en personal coach.

.

De leerdoelen van het programma
-

Persoonlijke leiderschapsvaardigheden ontwikkelen
Effectiever te communiceren en meer bewust te luiseren naar jezelf en anderen
Makkelijker en zinvol contact maken met anderen
Jezelf en anderen beter kunnen begrijpen
Jezelf kunnen motiveren en stimuleren
Begrijpen hoe emoties werken en hoe wat jouw valkuilen daarbij zijn
Makkelijker omgaan met je eigen emoties en die van anderen
Inzicht krijgen in je belangrijkste beperkende overtuigingen
Het verminderen of geheel loslaten van je belangrijkste beperkende overtuigingen
Meer positieve invloed leren uit te oefenen op je omgeving
Voor jezelf opkomen met respect voor de ander
Bewust worden van jouw effect op je omgeving
En nog heel veel meer.

Wij creeëren de juiste atmosfeer voor persoonlijke ontwikkeling.
Het Smart Skills Personal Leadership Programma is ontwikkeld door trainers die meer dan 20 jaar
management ervaring hebben bij commerciele en niet-commerciele organisaties in binnen en buitenland.
Daarnaast zijn de trainers gecertificeerde coaches met ook meer dan 20 jaren ervaring en die over de
vaardigheden beschikken die in de training aan de orde komen.
Het aantal deelnemers in een groep is beperkt, zodat elke deelnemer voldoende aandacht krijgt om zijn of
haar vragen te stellen en uitgewerkt te krijgen etc. Deelnemers worden uitgenodigd om actief, en assertief
te zijn en om zo veel mogelijk uit de training te halen. Alle modules bevatten oefeningen.

Programma planning
Inschrijven voor het programma kan op individuele basis. Op
verzoek kunnen wij ook een 'in company' programma
samenstellen. Het programma voor individuele inschrijving
duurt een aantal maanden, aangezien er tijd zit tussen de
modules. Dit is om te oefenen met het geleerde en eventuele
vragen weer in te kunnen brengen bij de volgende module.

