3-DA AG S E
T R A IN IN G

PERSONAL MASTERY
DOORLEREN, JEZELF ONTWIKKELEN EN INZICHTEN OPDOEN
In de training Personal Mastery ga je actief aan de slag. Je gaat

andere mensen doen wat ze doen en hoe jij daarop kan reageren.

de diepte in met betrekking tot je eigen doen en laten, waarbij

Wat je leert bij deze training kan je toepassen in verschillende

je nieuwsgierigheid het wint van je angst voor kritiek. Je houdt

situaties en binnen jouw verschillende rollen als accountant.

van groei, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau, en

Wat zijn je drivers en je stoppers, je ‘gaspedaal’ en je ‘rem’?

wilt meer te weten komen over jezelf en anderen. Je leert waarom

En hoe zet je die in? Hoe kun je de (leidinggevende) invloed die je

jij doet wat je doet en hoe je dit anders kan doen, én waarom

hebt vergroten? Wat is authentiek persoonlijk leiderschap?

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

OPZET EN RESULTAAT
Gedurende deze module worden jouw eigen visie en persoonlijke ontwikkeling doelbewust gemaakt en versterkt. Elke deelnemer
brengt zijn of haar eigen leerwensen in en bewandelt een eigen leerroute. Je gaat aan de slag met samenwerkingsoefeningen,
theoretische uiteenzettingen, het toepassen van concepten en het maken van testen en opdrachten. Gemeenschappelijke
inzichten en passende feedback in combinatie met eigen casuïstiek en opnames zorgen voor een zeer verdiepende focus.
Daardoor neemt authenticiteit, professionaliteit en eigenaarschap toe en leer je het lef te hebben en het moment te herkennen
om jouw bijdrage te leveren binnen de verschillende rollen die je uitoefent.

MARGIT SLEEUWENHOEK

PROF.DR. JAAP SCHAVELING

TRAINER

TRAINER

Sinds Margit met mensen in contact is, verwondert en interes-

Jaap Schaveling is professor Leadership & Cooperation aan

seert ze zich voor het gedrag en de onderliggende, achter-

Nyenrode. Hij doceert op Nyenrode binnen de opleidingen

blijvende, onderdrukte en manifeste zaken die daarbij horen.

Sociale Psychologie, Organisationele Dynamiek, Leiderschap

Margit is coach, trainer, opleider en gastdocent in verscheidene

en Cooperation op team, organisatie en interorganisationeel

organisaties, waaronder Nyenrode. Ze geeft regelmatig team-

niveau. Als business coach faciliteert hij managementteams in

coachings en werkt telkens weer met zowel fascinatie als plezier.

verschillende bedrijven. Daarnaast doet hij onderzoek en schrijft

Als oprichter en directeur van Perpetuum Mobile werkt Margit

hij boeken en artikelen over deze vakgebieden. De missie van

het liefst op basis van de Transactionele analyse. Het biedt haar

Jaap is om mee te helpen levende organisaties te ontwikkelen

kaders, concepten en inzichten waardoor ze zich in haar werk als

waarin sprake is van mensen met persoonlijk meesterschap

trainer en coach kan richten op de essentiële zaken in plaats van

en vakmanschap: mensen die eenvoudig, wakker, contactvol

op de symptomen. Ze is altijd weer geboeid door mensen die in

en dienstbaar in het leven staan. Mede door het verzorgen van

een leer- en/of veranderingsproces zitten, zowel op persoonlijk

workshops, lezingen, (in company) programma’s, wetenschap-

als op professioneel niveau. Margit werkt behoorlijk confron-

pelijk onderzoek en het verspreiden van de resultaten daarvan

terend, wat men meestal waardeert. Een hoge transferwaarde

levert hij een bijdrage aan deze bewustzijnsontwikkeling in

naar de dagelijkse werkzaamheden vindt ze van belang.

organisaties. Op die manier werkt hij aan een duurzame en
leefbare samenleving.

ALGEMENE INFORMATIE
AANTAL DEELNEMERS: max. 16 trainees

KOSTEN 3-DAAGSE TRAINING: € 1.790

LOCATIE: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

DATA EN TIJDEN: nyenrode.nl/praktijkopleiding

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET DRS. PATRICIA DE QUAASTENIET-MEESTER
PRAKTIJKOPLEIDING@NYENRODE.NL

+31 346 295 816
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