GROEIPROGRAMMA

Ondernemend
Leiderschap

GROEIPROGRAMMA

Ondernemend Leiderschap
Als ondernemer ben je voortdurend aan het balanceren. Je moet meebewegen met de markt en tegelijkertijd je eigen koers varen. Daarvoor
is leiderschap nodig!

Groeien in je ondernemerschap

Tijdens het programma Ondernemend Leiderschap werk je 4 avonden samen
met mede-ondernemers intensief aan je ondernemerschap. In een veilige,
prettige omgeving waarin je wordt uitgedaagd en gestimuleerd. Je krijgt allerlei
tools aangereikt om professioneel te groeien. Daarnaast is er ruimte om met
mede-ondernemers ervaringen uit te wisselen en te sparren.

Het resultaat:

• Zicht op je kernwaarden en doel.
• Een strategie die past bij jouw missie.
• Tools om keuzes te maken in tijden van stress.
• Een ondernemend leiderschapsplan.

“Als transactioneel analist (BTA), strategisch
coach en opleider (CRKBO) help ik mensen en
organisaties bij verandertrajecten, groeiprocessen
en het opbouwen van sterkere relaties. Ik ben
expert in groeimodellen en draag daarmee bij
aan de groei en ontwikkeling van individuen en
teams. Als ondernemer wil je het beste voor je
bedrijf. Met mijn programma geef ik je de tools
om je eigen koers te bepalen, je zakelijke doelen
te bereiken en succesvol te zijn.”

Jacobien Geuze

Het programma
AV O N D 1

AV O N D 2

Klok of kompas.
Waar stuur jij op?

Ontdek je eigen
kernwaarden

Je onderzoekt je handelen, ook
bij tijdsdruk en stress. Je krijgt
tools aangereikt die je kunnen
helpen om meer grip op je
agenda en je business te krijgen.

Je bepaalt je persoonlijke missie.
Hoe zie jij je bedrijf en wat wil je
ermee bereiken?

AV O N D 3

AV O N D 4

De reis naar
je doel

Sterke tools voor
besluitvorming

Je gaat op reis, op zoek naar de
stip op jouw horizon. Je werkt
verschillende scenario’s en
opties uit.

Je leert hoe je besluiten neemt bij
lastige afwegingen. In deze laatste
avond krijg je tools aangereikt om
dit met hoofd én hart te doen.

Je sluit het programma af met je eigen leiderschapsplan.

Investering en locatie

Investering: € 360,- (excl. 21% BTW)
Locatie: Het Hearthouse
Huizerweg 54 in Bussum

Meer weten of heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op!
Groeikracht, Jacobien Geuze
06-20492106 | jacobien@groeikracht.nu

Je kunt je inschrijven op www.groeikracht.nu

“Zeer deskundig en met een luisterend oor, reageerde je doortastend op mijn
situatie en vraagstukken. Alles volledig discreet waardoor ik mij ‘thuis voelde’.
Je hebt mij inzichten gegeven en het was heel fijn om anders naar zaken te gaan
kijken. Mijn bedrijf is op het gebied van samenwerking etc. weer klaar voor de
komende jaren. Mijn vertrouwen in jou is groot en ik beveel je bij eenieder aan,
van zzp-er tot multinational.”
- R. VAN SCHAIK, DE VERZEKERINGSLEADER -

				

“Jacobien begeleidde ons in een veranderingsproces. Ze is daadwerkelijk
geïnteresseerd in de medewerker en de organisatie. Van een afstand en met een
helicopterview geeft ze input waar ieder individu wat mee kan in het werk. Ze is in
staat om een goede werksfeer en groepsdynamiek tot stand te brengen waarbij
iedereen zich thuis voelt en de ruimte ervaart om zichzelf te zijn en te leren.”
					 - L. RONGEN, MANUTAN -

“Terugkijkend op afgelopen jaar ben ik vooral trots op het feit dat ik met ál mijn
collega’s een prettige manier van samenwerken heb gevonden. Jacobiens training
heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Door die inzichten ben ik veel meer in
staat om gebruik te maken van andermans kracht, begrip daarvoor te hebben en
waarde te zien in een andere manier van werken.”
				

- N. HAAFS-BAART, EXACT -

Heart House
Het programma wordt gegeven in het Heart
House, een inspirerende plek in hartje Bussum
voor iedereen die op zoek is naar zingeving
en verdieping. Het verzamelgebouw biedt
onderdak aan verschillende docenten, coaches
en therapeuten. Ieder van hen werkt vanuit een
eigen invalshoek aan ontwikkeling, welzijn en
geluk. Het Heart House staat open voor
particulieren, teams en organisaties.
Mogelijkheden tot groei zijn overal!
Het Heart House ligt aan de Huizerweg 54 in
Bussum en is prima bereikbaar met de auto
en het OV.

