
VEERKRACHTIG
IN HET MIDDEN

Actieleertraject voor
middenmanagers

 



Effectief handelen als middenmanager,
wat past bij jou? Welk gedrag is
effectief en welk niet?
Het hebben van overzicht in je rol: het
vergroten van jouw persoonlijke
effectiviteit, zodat je je aandacht en
focus echt bij je medewerkers kunt
hebben i.p.v. afgeleid wordt door
urgente zaken.
Valueframing: het leren kennen van
jouw drijfveren en die van je team,
zorgen dat jouw boodschap wordt
verstaan zoals jij hem bedoelt.
Het stevig innemen van jouw positie.
Waarderend leidinggeven: hoe jij jouw
medewerkers vertrouwen en
verantwoordelijkheid kunt geven.
Praktische inzichten vanuit de
veranderkunde die jij in je dagelijks
leidinggeven kunt toepassen 

Tijdens het traject spelen we in op jouw
behoefte als deelnemer. Onderwerpen die  
de revue passeren zijn:

Als middenmanager heb je één van de meest belangrijke, maar ook complexe
rollen in een organisatie. Jij kunt ervoor zorgen dat je het beste uit je
medewerkers haalt, de organisatiebelangen behartigt en dat de
veranderkracht in de organisatie ook écht wordt gebruikt. Als katalysator van
groei en verandering is het toch gek dat er geen speciaal ontwikkeltraject
voor jou is? 

Je voelt je namelijk niet thuis bij de bekende leiderschapsprogramma’s voor
young potentials of voor bestuurders en je bent ook niet op zoek naar de
standaard wasstraat met leiderschapskills. Veerkrachtig in het midden is een
actieleertraject en speciaal ontwikkeld voor jou als middenmanager. Een
leertraject waarbij we samen onderzoeken wat voor jou het beste werkt. In
een actieve peergroup leer je van en met andere middenmanagers de kunst
van het krachtig managen in het midden. Ook zul je individueel aan de slag
gaan met jouw praktijksituaties en eigen mindset in het managen. Zo
combineren we veerkracht en actie! Een eigentijdse en actuele opleiding dus,
waarin we ook nog eens de meest recente wetenschappelijk perspectieven op
het vak met je delen, meteen praktisch en toepasbaar in jouw werkpraktijk.
Tijdens het traject nemen we letterlijk afstand van het werk en verblijf je twee
dagen op een prachtige plek in de natuur in Nederland, namelijk Vrijhaven
Zwier in Vinkeveen. Zie jij jezelf al hangen in die hangmat?

Gedrag en een manier van werken
ontwikkelen dat bij jou past en je
natuurlijk leiderschap versterkt?

Praktische handvatten meekrijgen die
direct toepasbaar zijn op jouw situatie
als middenmanager? Maar ook op een
dieper niveau je kijk op zaken
veranderen?

Leren a.d.h.v jouw eigen praktijk, d.m.v.
actieonderzoek reflecteer je op je eigen
handelen?

Juist in deze tijd extra aandacht aan jouw
leiderschap en jouw team geven?

De enige echte opleiding volgen die
écht specifiek ontwikkeld is voor
middenmanagers ?

Kleinschalig leren met een peergroup
van 8-10 personen?

WIL JIJ?

 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
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HET TRAJECT
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LEER- EN WERKVORMEN

LIVE SESSIES

DEEPDIVE IN DE NATUUR

INTAKE & COACHING

LEERATELIER

EXPERIMENTEN & LOGBOEKEN

FACE TO FACE GAAN WE WE 2 VERLENGDE DAGDELEN AAN DE SLAG MET THEMA'S DIE JE
ANDERS NAAR JE EIGEN GEDRAG EN DAT VAN ANDEREN DOEN LATEN KIJKEN, LEREN WE
ELKAAR BETER KENNEN EN OEFENEN WE ONZE LEIDERSCHAPSKILLS OP ELKAAR EN KIJKEN
WE AL BOXEND ONZE EIGEN PATRONEN AAN. TIJDENS DE OOGSTSESSIE BRENG JE HET
GELEERDE IN PRAKTIJK EN VIEREN WE JOUW GROEI ALS VEERKRACHTIG LEIDER.

IN EEN TWEEDAAGSE DUIKEN WE LETTERLIJK SAMEN DE WONDERE WERELD VAN HET
MIDDENMANAGEN IN. WE ZOOMEN IN OP PARADOXEN, HET MANAGEN VAN BELANGEN, JOUW
(SYSTEMISCHE) PLEK ALS MANAGER EN HOE JE DIE POSITIE (BETER) INNEEMT. COACHING,
LEERATELIERS EN EEN MASTERCLASS VAN AUKJE NAUTA WISSELEN ELKAAR AF.
 

WE BEGELEIDEN JE ACTIEF IN JE ONTWIKKELING D.M.V EEN GOEDE INTAKE EN TUSSENTIJDSE
COACHING

IN EEN INFORMELE BIJEENKOMST GAAN WE AAN DE SLAG MET DE DAGELIJKSE
WERKPRAKTIJK VAN JOU ALS DEELNEMER. MET INTERVISIEVORMEN GAAN WE DIEPER IN OP
HET VERGROTEN VAN JOUW EFFECTIVITEIT ALS MANAGER (GRIP) IN JOUW WERKPRAKTIJK.

TIJDENS HET TRAJECT KIES JIJ EEN ONTWIKKELCASUS WAAR JE BINNEN GAAT
EXPERIMENTEREN, JOUW ONTWIKKELING HOUD JE BIJ MIDDELS EEN LOGBOEK



Meer inzicht in je eigen effectiviteit en vergroting van je handelingsrepertoire.
Zodat je breder kunt kijken en handelen. 
Het steviger innemen van jouw positie binnen de organisatie.
Letterlijk op afstand van je werk, naar jouw eigen effectiviteit kijken. 
Een netwerk aan peers waar je een nauw contact mee hebt en echt wat aan hebt.
Nieuwe (confronterende) inzichten in jouw leiderschap, een ‘impuls’ aan jouw
(waarderend) leiderschap
Nieuwe modellen die je verdieping geven in jouw leiderschap en jou effectiever
maken.  
Bijdrage aan onderzoek op het gebied van het handelingsrepertoire van
managers wat echt bijdraagt aan floreren van medewerkers

WAT LEVERT HET OP?

 

OVER DE (GAST)DOCENTEN
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Wanneer doe ik iets zelf
of laat ik los? En hoe

blijf ik dan toch
betrokken en dichtbij?

VRAGEN WAAR JE ANTWOORD
OP KRIJGT

Hoe ga ik om met míjn
manager? 

Hoe zorg ik dat ik ruimte
en vertrouwen krijg?

Hoe krijg ik meer grip op
mijn agenda en zorg ik

dat ik mijn focus en
aandacht aan mijn
medewerkers kan

besteden?

Hoe pak ik krachtig mijn positie?

MARTIJN JANSEN

Martijn is begeleider van
leiderschapstrajecten en
organisatieveranderingen.
Martijn verbindt kennis van managen met
leren en ontwikkelen. Hij is als
onderzoeker en docent verbonden aan de
VU in Amsterdam. En is gepromoveerd op

    onderzoek naar het handelen van
    middenmanagers.

MARTHE VAN DER MOLEN

Marthe is organisatieadviseur en trainer
gespecialiseerd in leiderschap- en
organisatieontwikkeling.
Thema's: Waarderend leidinggeven,
Systemisch leiderschap, value framing
en persoonlijk leiderschap.



TIJDSINVESTERING & DATA

Het traject vraagt 6 dagen van jouw kostbare tijd. Dit is inclusief individuele voorbereiding,
collectieve bijeenkomsten, intervisie en coaching. De fysieke trainingsdagen zullen plaatsvinden bij
Basecamp, campus Werkspoor in Utrecht en bij Vrijhaven Zwier, in Vinkeveen.

DATA 2022

1.    Intakes                             januari/februari
2.    Startsessie                       23 maart (13.00-19.00 uur)               
3.    Deep dive 1                      13-14 april (starttijd 13.00 op 13 april, eindtijd 17.00 op 14 april)                        
4.    Leeratelier                       17 mei (13.00-17.00)                        
5.    Deep dive 2                     28 juni (13.00-19.00 uur)                  
6.    Oogstsessie                     16 september (13.00-19.00)            

AANMELDEN?

Wil je je graag aanmelden of nog
wat meer informatie aanvragen?
 
Stuur dan een mailje naar:
mj@veranderimpuls.nl

of bel:
06- 53759577COVID-19

Tijdens de bijeenkomsten zorgen we voor
sneltesten en bewaken we de dan geldende
Covid-19 richtlijnen. Mochten maatregelen
fysiek samenkomen niet meer mogelijk maken,
dan zorgen we voor een nieuwe
datum/danwel een passend alternatief.

KOSTEN

De prijs voor deelname bedraagt in totaal €
2.950,- exclusief btw. Het bedrag is inclusief
alle bijeenkomsten, catering en
overnachting.

Op dit ontwikkeltraject zijn de algemene voorwaarden
van Martijn Jansen Organisatieadvies van toepassing. 

AUKJE NAUTA

Aukje is spreker, schrijver en
psycholoog. 
Ze ontwikkelde de lezing 'Nooit meer
doen alsof. Denk je schaamte om en
maak het je kracht'. Ook schreef ze er
een boek over met dezelfde titel. Met
zowel lezing als boek hoopt ze mensen
en organisaties te inspireren tot acties
voor voortdurende ontwikkeling, voorbij
schaamte en beperkingen.

ROBIN VAN SOOLINGEN

Robin laat leiders ervaren waar hun
kracht en mogelijkheden liggen. Je
manier van boksen onthult volgens
welke patronen je voelt, denkt en
handelt. Je ontdekt wat je blokkeert en
hoe je blokkades doorbreekt. Je leert
angsten overwinnen en gebruikmaken
van je veerkracht.

https://campuswerkspoor.nl/basecamp/
https://www.zwier.nl/
https://martijnjansenorganisatieadvies.nl/privacy-en-voorwaarden/
https://www.nooitmeerdoenalsof.nl/boek

