4-daagse Leiderschap in Organisatiesystemen
Haal meer uit de organisatie én uit jezelf!
Als leider of professional werk je altijd op het snijvlak van wie je bent als persoon
en het systeem van je organisatie. Je beweegt je in complexe situaties met een
flinke veranderuitdaging. Wat vraagt de organisatie van jou en wat breng jij zelf
mee? Systemisch werken helpt je om vanuit een ander perspectief hier helderheid
te krijgen. Onderzoek tijdens deze 4-daagse jouw organisatiesysteem in relatie tot
je persoonlijke leiderschap.

SYSTEMISCH PERSPECTIEF
Tijdens deze 4-daagse training leer je systemisch kijken en dit principe toe te
passen in je werk. Je krijgt meer zicht op wat er zich ‘onder water’ afspeelt en
welke invloed je daarop kunt uitoefenen.
We werken zowel met organisatie- en familieopstellingen, of combinaties.
Want de patronen die je hebt ervaren in je gezin van herkomst neem
je vaak ongemerkt mee in je leiderschap en de organisatie. We werken met jouw
persoonlijke leiderschapsvraag en organisatievraagstukken/veranderopgave.
Het totale programma bevat vier trainingsdagen en twee coachsessies.

Data
Donderdag 9 en vrijdag
10 september, vrijdag 5
november en
donderdag 2 december
van 9.30 – 17.00 uur

Doelgroep
•
•
•
•
•

Leiders in een context van verandering en complexe organisatiedynamiek
Leiders die hun mensen succesvol willen begeleiden in transitie
Change agents met een specifieke veranderopgave
Professionals die willen werken aan hun eigen leiderschap in combinatie
met de ontwikkeling van hun organisatie
Voor wie meer invloed wil uitoefenen op wat er onder water speelt

Opbrengst
Na afloop van dit 4-daags programma:
• Heb je meer zicht in wat er werkelijk speelt waardoor je effectiever stuurt
• Heb je zicht op systeemdynamieken in organisaties
• Heb je nieuwe handvatten voor organisatieontwikkeling en verandering
• Heb je een stap gezet in je persoonlijke leiderschap
• Maak je meer impact in je organisatie

Locatie
Fort Vijfhuizen,
INSCHRIJVEN
Fortwachter 1,
De investering bedraagt € 3.250,- (excl. BTW) per persoon inclusief locatiekosten, Vijfhuizen (nabij
materialen en een lunch. Schrijf je voor 1 september 2021 in door een e-mail
Schiphol en Haarlem)
te sturen naar info@ciccompany.nl o.v.v. “Leiderschap in Organisatiesystemen”.
We nemen dan contact met je op.

BEGELEIDING
Odette Meyer – Creatief, warm, scherpzinnig en humorvol
 +31 6 1980 6589 | Odette@ciccompany.nl
Janneke Voorn – Sprankelend, scherp en verbindend
 + 31 6 4144 8996 | Janneke@ciccompany.nl

Investering
€ 3.250 excl. BTW
incl. lunch & materiaal

