
Route5 Leiderschapstraining in tijden van URGEntie

Een ding is zeker, veranderingen binnen organisaties volgen zich steeds sneller op en de impact op de mensen 

is steeds groter. Als je niet wilt of kunt meebewegen, krijg je het lastig. Met andere woorden….Change or Die: 

dat is de vraag! Persoonlijk groeien heeft alles te maken met inzicht in je eigen gedrag, openstaan voor ideëen 

en behoeften van anderen en starten zonder dat 'het' perfect hoeft te zijn. Ben jij je daarvan bewust, dan heb 

je een voorsprong. Als je daar naar handelt, heb je succes.

Dit uitdagende programma geeft je alle inzichten en tools die jij als leidingegevende nodig hebt om succesvol

én gelukkig te kunnen zijn in tijden van urgentie!

* Lijk jij op een krokodil? Meet Urge

* Heb jij genoeg lef?

* Wil jij onomkeerbaar groeien?

SCHRIJF JE DAN NU IN (vol is vol!)         info@route5.nu

4 Trainers Prijs Locatie

En een gastspreker € 2.950,= per deelnemer (excl. 21% btw)* Breda

Programma

Dag ① JIJ als leider (19 maart) Dag ③ Teams leiden in tijden van verandering (14 mei) Dag ⑤ Proeve van onomkeerbare groei (3 september)

          Wie ben jij als leider?           Van aanspreken naar bespreken           Mijlpaalmoment: oogsttijd!

          Het doel en de weg van de leider           Van samen werken naar samenwerken               Jouw persoonlijke groeicurve

          Eigenbeeld vs Spiegelbeeld           Van verandermoe naar veerkracht           De beste versie van jezelf

Dag ② Van weerstand → veranderbereidheid (20 maart) Dag ④ En nu de praktijk! (25 juni)

          Hoe zit het met jouw Verander Quotiënt? (VQ)           Van vinken naar vonken Extra: gastcollege op één van de dagen!

          De kracht van positief beïnvloeden           Inzichten die leiden naar uitzichten

          Hoe werkt je brein (je tegen bij veranderen)?           Hoe jij implementaties wel kunt laten slagen * (exclusief arrangementskosten en literatuur)

                            Interesse in dit complete leiderschapprogramma in tijden van URGEntie? Neem contact op via info@rout5.nu of 06-22666143 (Astrid)


