Verbindend Leidinggeven
Binnen iedere organisatieverandering is het veranderen van het gedrag van
medewerkers van cruciaal belang om de verandering te laten slagen en te
implementeren in het werkproces. Uit onderzoek vanuit onder andere de positieve
psychologie is gebleken dat mensen eerder meegaan en meer gemotiveerd raken als
ze positief worden benaderd, erkenning krijgen voor hun competenties en het idee
krijgen dat hun inbreng wordt gewaardeerd.
Dit sluit precies aan bij de vaardigheden die de leidinggevenden aangeleerd krijgen
bij het traject Verbindend leidinggeven.
Nadat leidinggevenden deze skills zich eigen hebben gemaakt zien ze zien dat het
verantwoordelijkheidsgevoel en het zelfvertrouwen van de medewerkers groeit
waardoor het eigenaarschap vergroot en de prestaties verbeteren.
In de training zullen naast de onderdelen over eigenaarschap, groepsdynamiek en
teamvorming veel inzichten van de Solution Focus methode worden getraind.
Solution Focus, in het Nederland ook bekend als
Oplossingsgericht is een benadering die erop gericht is
om mensen te begeleiden vanuit hun sterktes en hun
kracht. In verbindend leidinggeven is het coachen een
groot onderdeel naast het (ver)leiden. Tijdens de
training leert de leidinggevende om om te gaan met
de verschillende mandaten die hij krijgt van zijn team
en teamleden.

In de training Verbindend Leidinggeven leren de deelnemers de vaardigheden om meer
aandacht te geven aan Verbinding, vertrouwen en veiligheid waardoor er een
positievere werkomgeving ontstaat.

Quotes van deelnemers:
“ Dit was pittig en confronterend, maar heeft me
meer opgeleverd dan andere trainingen;”
“Het heeft me niet alleen doen inzien dat ik
invloed heb, maar ook hoe ik op een positieve
manier invloed kan hebben.”

Voor wie?
Voor wie is verbindend leidinggeven geschikt
Voor iedereen die leiding geeft. De beste resultaten worden behaald met een
groep die na de training ook nog met elkaar samenwerkt. Teamleiders en
managers van afdelingen die elkaar nodig hebben in het werk. Ze kunnen dan
gelijk het voorbeeld worden voor hun eigen teams.

De onderwerpen
•Flowchart voor leidinggevenden
•Contact maken op basis van verschillende mandaten
•Positieve focus creëren in een gesprek
•Leeg luisteren en de ander echt begrijpen
•Groepsdynamiek / Maturity levels van teams
•Drama’s in communicatie
•Gesprekken voorbereiden
•Omgaan met weerstand
•Kracht van zacht
•Van NEE naar MEE
•Coachende vragen stellen terwijl je leidinggeeft

Succesfactoren
•Leren in een groep gelijkgestemden
•Werken met eigen casuïstiek
•Oefenen met een ervaren trainingsacteur
•Theorie - demo - ervaren - zelf doen
•Geen impuls training, maar een stevig traject

Aanpak
We willen met onze aanpak bijdragen aan een nieuwe manier van
leidinggeven. Door deze training leren leidinggevenden meer verbinding te
maken met hun medewerkers en hun collega leidinggevenden. Deze training is
dan ook een traject met verschillende onderdelen die ervoor zorgen dat de
vaardigheden worden geborgd. De stappen zien er als volgt uit:
Vooraf.
We starten met een intake met de (verander)manager zodat we goed in beeld
krijgen wat het doel is voor het traject. We kijken naar welke competenties er al
zijn en welke zouden ontwikkeld mogen worden. Samen bepalen we ook de
haalbaarheid en wat de voorwaarden zijn voor het behalen van het certificaat.
individueel.
Er wordt gestart met individuele gesprekken met de deelnemers, voorafgaand
hieraan maken ze de Insights drijfverentest. Tijdens dit gesprek krijgen ze de
terugkoppeling van het resultaat en formuleren ze hun persoonlijk leerdoel voor het
traject.
kick-off.
De eerste dag is een echte kick-off waar de
manager nog een keer deelt waarom dit
traject van belang is. De dag is gevuld met
samenwerkingsactiviteiten, elkaar leren
kennen en teambuilding. Dat vormt de
basis voor een veilig leerklimaat.
De dag wordt gefilmd en 1 op 1 krijgen de
deelnemers videofeedback. Aan de hand
hiervan stellen we samen het persoonlijke
leerdoel scherp.
Training.
Daarna volgen er 8 dagdelen leiderschapsontwikkeling. De deelnemers werken en
oefenen met hun eigen casuïstiek. Ze leren hierdoor elkaar te steunen bij de gedeelde
uitdagingen waar ze voor staan. Tussen de bijeenkomsten houdt de intern begeleider
intervisiesessies. Zo blijven ze tussendoor met de stof van de vorige bijeenkomt bezig
en krijgen ze ruimte om te oefenen.
Eigen IK ontwikkeling
We hebben gemerkt dat deze training echt iets bij de deelnemers in beweging zet.
Vandaar dat we werken met een Coachkaart. Hiermee kunnen we ondersteuning
bieden om de persoonlijke verandering te begeleiden. De Coachkaart is een kaart
waarop vooraf X aantal afgesproken uren zijn gereserveerd. Elke deelnemer kan hier
gebruik van maken. Soms om even een lastig gesprek voor te bespreken of om die
diepere overtuiging aan te pakken zodat het nieuwe gedrag ruimte krijgt.

My motivation Insights
Eén van de onderdelen die bij elk individueel of team traject een
doorslaggevende factor voor succes blijkt te zijn is kleur bekennen. Wij werken
al jaren samen met de testen van My motivation Insights. Voor een individueel
ontwikkeltraject zorgt het voor een duidelijke focus waar de groeikansen
liggen. Bij teams zorgt het ervoor dat gedrag eindelijk benoemt kan worden
en het gesprek op een dieper niveau kan worden gevoerd.
De Insights kleuren test geeft een heldere spiegel van iemands gedrag. Het
geeft inzicht in de drijfveren. Het laat zien welke werkzaamheden energie
opleveren en welke werkzaamheden energie kosten. Door dit van jezelf te
ontdekken komt er meer erkenning en herkenning voor jezelf en de mensen
om je heen. Tegelijk komt er een goede focus op dat wat je wilt ontwikkelen.
Voor het gesprek maak je de test en in het gesprek krijg je de terugkoppeling
van je eigen profiel. Hierdoor komen er onderwerpen aan bod die vaak
onbesproken blijven. Je krijgt ook een uitgebreid persoonlijke rapport en de
kleurenwaaier.
Elkaar zien en gezien worden,
Het kleurenprofiel van My Motivation Insights is geen zweverig gedoe. Het is
wetenschappelijk onderbouwd, uitgebreid getest en gevalideerd door de
Universiteit van Amsterdam. Aan de basis staan de theorieën van Clarence W.
Graves. Na ruim twintig jaar lang onderzoek gedaan te hebben naar
gedragspatronen, heeft hij zijn conclusie geformuleerd: ieder mens heeft een
set van drijfveren in zich die elkaar aanvullen, maar ook met elkaar
conflicteren. Elk individu kent bovendien een ander gewicht toe aan deze set
waarden. Vrijwel alle gedragspatronen kunnen vanuit deze conclusie worden
verklaard.

Om in gesprek te gaan of dit traject geschikt is voor de leidinggevenden bij uw organisatie
kunt contact opnemen met Rens (06-20321475) of Marianne (06-43169002)

