Uitnodiging tot deelname

LEADERSHIPLAB
Presence in Action | Inspireren door authenticiteit

Wat bereik je met
dit LeadershipLab?
Wij -frank ism Insideoutgeloven dat het nóg beter
kan. Dat jij als leider je impact
kunt vergroten en
tegelijkertijd met meer plezier
en inspiratie de opdracht kunt
vervullen waar jij met jouw
organisatie voor staat.
We hebben daarvoor een lab
ontwikkeld waarin:
• Je jouw vermogen
ontwikkelt om meer
gerichte resultaten te
boeken met minder
inspanning.
• Je ervaart hoe je dit doet
binnen jouw team en
organisatie, waarin
effectiviteit en een
menselijke manier van
organiseren samengaan.
• Je ontwikkelt een blijvende,
duurzame, servicegerichte
manier van werken.
• Je vanuit jouw uitstraling
mensen om je heen
inspireert.
• Je hechte relaties bouwt
met mensen die net als jij
weten dat het beter kan en
die net als jij toegewijd zijn
om dat te realiseren.

LeadershipLab: Presence in Action
Impactvolle leiders inspireren de mensen om hen heen door
wie zij zijn, hoe zij met anderen omgaan en door de keuzes
die zij maken. Zij zetten hun eigenheid in om gezamenlijke
resultaten te creëren.
Dit LeadershipLab is een intensief programma waarin je focust
op jouw presence, op wie je bent en op wat jij wilt creëren in
jouw leven en jouw organisatie. Het is een transformatief
programma waarin je keuzes maakt die impact hebben.

Voor wie is dit LeadershipLab?
Voor ervaren leidinggevenden in (not-for-profit) organisaties.
Als je -net als wij- aan de wereld werkt omdat je weet dat het
beter kan. En je ook herkent dat je in waan van de dag te vaak
gedwongen wordt in het keurslijf van systemen en ad-hoc
brandjes blussen. Als je merkt dat de mensen om je heen
klagen en wijzen, en politiek in je organisatie de overhand
krijgt. Als je organisatie vastloopt in overleggen waarvan je de
toegevoegde waarde niet ziet; niet voor jou, niet voor de
ander of niet voor jullie doelstelling. Als je merkt dat de
cultuur in jouw organisatie niet (meer) aansluit op hoe jij denkt
dat die zou moeten zijn.
Dán is dit LeadershipLab een hefboom waarbij je samen met
andere leiders jouw drive vertaalt in Presence in Action.

Waarom de naam LeadershipLab:
Presence in Action?
Leadership zien wij als: het vermogen om anderen te
inspireren om succesvol gemeenschappelijke doelen te
bereiken. Weten hoe je jouw visie omzet in systemen en een
cultuur die daartoe leidt.

LeadershipLab: Presence & Action
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Is LPA iets voor jou?

Een state of ‘presence’ is waarbij jouw leiderschap wordt
vormgegeven door wie jij echt bent. Waarbij wij presence zien

Wij gebruik maken van zowel
in de praktijk bewezen
methodieken als de laatste
wetenschappelijke inzichten
over hoe mensen leren.

als jezelf goed kennen en van daaruit de ander tegemoet

• Je bent succesvol en je
weet dat er meer in zit,
zowel wat betreft je eigen
potentieel als dat van je
team/organisatie
• Je hebt al een aantal
managementtrainingen
gevolgd en wilt de
volgende stap maken naar
een authentieke invulling
van jouw leiderschap.
• Je weet dat wie ‘jij’ bent
direct van invloed is op de
resultaten die je realiseert
• Je weet dat je binnen
leiderschap constant de
balans zoekt tussen de
focus op hart, hoofd,
gedrag en structuren.

aanwezig zijn en daarmee anderen inspireren.

treden (weten wat jouw triggers zijn, je mensen kunnen
ondersteunen in hun ontwikkeling en gezonde teamdynamics
creëren). Je eigenheid (of eigenaardigheid) kunnen omzetten
in positieve kracht. Anders gezegd; vanuit authenticiteit
Action gaat over het creëren van drive, purpose en de
vaardigheid om deze om te zetten in impactvolle actie.
Ons lab is een veilig programma om te experimenteren en te
groeien, en tegelijkertijd uitdagend, soms confronterend en
zeker spannend; wat zal de uitkomst zijn?

Als je JA zegt vragen we van je:
- Een commitment van 6 maanden: start met 4 dagen
training waarin we werken aan Leadership, Presence & Action.
- Een investering van € 2150 als je een not-for-profit
organisatie leidt, of een investering van € 2950 als je een
commerciële organisatie leidt.
Programmadata verschillende programma's:
Amsterdam voorjaar 2018: 9-12 april + 12 okt
Amsterdam najaar 2018: 15-18 okt + 12 april 2019
Amsterdam voorjaar 2019: 15-18 april + 11 okt

Wie zijn de trainers, Magda en Erik?
Magda Hoekman (1962) eigenaar van Insideout.
Coach en Facilitator van verandering sinds 2002. In
mijn hele carrière altijd bezig met: hoe kan het
beter? Ik doe dit nationaal en internationaal en altijd
binnen organisaties die (ook) een sociaal of
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.
Mijn wijze van werken is het best aan te duiden als
vanuit verbinding en confrontatie, zoeken naar de
weg die passend is voor het vraagstuk dat binnen
een organisatie leeft. Buiten het werk hou ik van
roeien op de Amstel, wandelen in de heuvels en

LeadershipLab: Presence & Action

bergen en reizen naar onbekende bestemmingen
samen met mijn partner en kinderen.
Erik Bannenberg (1961), partner in frank (www.frankcs.nl). Coach/trainer op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling sinds 2003, met een achtergrond als
journalist/filmmaker. De laatste jaren werk ik veel in
het onderwijs, zowel met de teams als met de
leidinggevenden. Kenmerkende dingen die ik altijd
terug hoor is mijn persoonlijke aandacht, zoeken
naar verbinding en de uitdagingen aangaan. Ik hou
van zeilen, motorrijden, reizen, bergwandelen en
mensen.
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Korte overview 1e vier dagen:

Met oa. de Ecology Index: zit er discrepantie

Dag 1. Ik en mijn organisatie.

dagelijkse gang van zaken doe? Op basis

De focus ligt op: Terugkeren naar waar het echt

daarvan maak je een actieplan, wat tevens

om gaat: je purpose zichtbaar(der) maken in

input is voor de 2 coachgesprekken in de

jouw visie op de organisatie.

komende 5 maanden.

Dag 2. Ik en mijn medewerkers.

Na de 4 trainingsdagen

Verdiepen van het inzicht in jezelf, door te

Na het 1e blok trainingsdagen vorm je een

werken met (o.a.) de uitkomsten 360. En

peer-group met andere deelnemers rond een

oefenen met triggers, difficult conversations -

met elkaar te bepalen thema. Deze groep

actief luisteren (o.a. thinking space).

organiseert zelf bijeenkomsten. In maand 2 en

tussen wat belangrijk is en wat ik in de

5 van het programma worden er twee
Dag 3. Ik en mijn team

individuele coaching gesprekken met je

Waarin je een teamanalyse maakt en je met je

gepland. Tot slot hebben we in de laatste

mede deelnemers via teamgames de

maand een dag waarin we de ontwikkelingen

teamdynamics analyseert en je feedback krijgt

delen, afsluiten en verder plannen.

op jouw positionering en handelen.
LeadershipLab: Presence & Action is een
Dag 4. Ik en mijn context.

intensief programma waarin wij je faciliteren

Wie is belangrijk binnen mijn context en wat is

om de transformatie te realiseren die jij wilt.

daarin belangrijk in mijn eigen handelen om
mijn purpose te realiseren?

Ervaringen van anderen

De training is sowieso interessant, maar werd door

Teamleider Gemeente: “Wat ik in Magda’s werk

ontspannen, doordat in de groep veel gelachen

terugzie is deskundigheid, effectiviteit, oprechtheid,
positiviteit en zij is een kei in spiegelen".

zijn inzet een heel intense ervaring. En tegelijk heel
werd”.
Ed NGO in Transformational Leaderhsip with Robert

Manager docententeams Hogeschool: “Erik is

Gass: Magda really changed my perspective, I felt

duidelijk en direct, en toch gezellig. In onze

totally stuck and see now what is possible and what

samenwerking wist hij de resultaten op een prettige
manier neer te zetten”
Rector Amsterdam, "Magda kijkt naar wat we nodig

my next step can be.
Onderwijsadviseur: “Ik heb genoten van Eriks humor
en de wijze waarop hij (in) speelt op het moment;

hebben in het veranderproces en sluit dan vaak

dienstbaar aan wat in het moment nodig is. Zijn

precies aan met iets dat ons echt verder brengt".

aanpak zorgt er voor mij voor dat er meer bezieling

Directeur MBO: “Erik is geïnteresseerd, stopt niet

komt in het waarom”

met vragen en heeft een goed gevoel voor humor.

Meer informatie:
Magda Hoekman, mail@magdahoekman.com, (06) 48 50 72 35
Erik Bannenberg, erik@frank-cs.nl, (06) 55 32 02 77
LeadershipLab: Presence & Action
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