The Art of Leadership Transformatietraining
Neem de regie over je leven en maak het verschil!

The Art of Leadership is een tweedaagse transformatietraining over persoonlijk leiderschap,
ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Culture ROI. Deelnemers krijgen de kans om een
reuzensprong vooruit te maken in hun vermogen om nieuwe doelen te bereiken.

Of je nu een ervaren leider bent of nog aan het begin van je ontwikkeling staat, één ding is
zeker: de wereld verandert continu en er komen steeds nieuwe uitdagingen op je pad. Deze
training helpt je om proactief om te gaan met alle snelle veranderingen, en leert je
bovendien om ze zelf vorm te geven.
‘The best way to predict your future is to create it!’ Abraham Lincoln, 16e president VS

Het fabeltje van ‘de geboren leider’; wat wil je écht?

Een leider is iemand die zijn visie voor een betere wereld waarmaakt. Geloof je dat je
hiervoor niet in de wieg bent gelegd? Dat je geen ‘geboren leider’ bent? Dat heeft voordelen!
Je kunt je omgeving de schuld geven van alles wat er mis is; je hoeft zelf niet in actie te
komen en risico’s te nemen; je leven is relatief voorspelbaar en je hebt gelijk. Maar het heeft
ook nadelen! Je bent overgeleverd aan anderen en de omstandigheden; je zit vast, ergert je,
maar kunt er zelf niets aan doen; je voelt je futloos; je leven is saai en je mist voldoening.
Warren Bennis, dé leiderschapsexpert, concludeerde na vele jaren onderzoek dat
leiderskwaliteiten te leren zijn. Niet je genen of je verleden bepalen of je een leider wordt
maar je verlangen ernaar en je toewijding. De vraag is niet of je het kunt maar hoe graag je
het wilt en wat je ervoor over hebt. Jij kunt de leiding nemen over je eigen leven. En de
mensen om je heen inspireren om jouw voorbeeld te volgen.

Transformatie en genieten van de spanning

De Art of Leadership gaat over ‘transformatie’: wezenlijke
vernieuwing. De training borduurt niet slechts voort op wat
al bekend, begrepen of toegepast is. Zij onderbreekt denken
en gedrag dat gebaseerd is op het verleden en creëert een
opening voor een nieuwe toekomst. Het pad naar die
toekomst is per definitie onbekend. Er zijn geen landkaarten
beschikbaar, alleen het kompas van je visie.

Het onderkennen van je huidige realiteit en het scherp
hebben van je visie voor de toekomst leveren een
spanningsveld op: je bent niet waar je wilt zijn en zult dus
iets nieuws moeten doen!

De meeste mensen ervaren deze spanning als angst en doen
er alles aan om die weg te drukken. Ze ontkennen hun visie:
‘ik weet niet wat ik wil’ of ‘ik kan het toch niet, wat heeft het voor zin om te dagdromen!?’
Of ze maken zichzelf wijs dat ze hun visie al bereikt hebben: ze hebben een sterk
geflatteerd zelfbeeld of leven zelfs in een fantasie. Vaak onbewust.

Als je je hiervan bewust wordt, de realiteit onder ogen ziet en besluit om je grootste wensen
waar te maken, kun je deze spanning benutten om in beweging te komen. Je krijgt dan een
enorme energie en wordt de held in je eigen leven… en misschien wel in dat van anderen.
‘Life is either a daring adventure or nothing.’ Helen Keller, politiek activiste en schrijfster

Resultaten: nieuwe inzichten, zin en durf om actie te ondernemen

Je leert deze 2 dagen met nieuwe ogen naar jezelf en je huidige realiteit te kijken. De
training is ervaringsgericht en bestaat uit de volgende 3 evenredige onderdelen:

• ‘theorie’ zoals: 6 kenmerken van leiders, de 3 wetten van het presteren, je ‘winnende
strategie’, de werkelijkheidsillusie, paradigmablindheid, het overtuigingenschema,
moeilijke gesprekken, feiten & interpretatie, bedoeling & resultaat, beleefde huichelarij,
nieuwe manieren om naar ‘macht’ en ‘denken’ te kijken, 4 luisterfilters, creërende taal;
• oefeningen om jezelf te betrappen op onbewuste aannames en gewoontes, om buiten je
comfortzone te gaan en nieuw gedrag te oefenen zoals het geven en ontvangen van
beoordelingen en waardering, en het loslaten van negatieve oordelen;
• nabesprekingen om samen te onderzoeken wat we opgemerkt hebben in de oefeningen.

Je ontdekt onbewuste beperkende overtuigingen en blinde vlekken: dat waarvan je niet
weet dat je het niet weet. Je ziet nieuwe mogelijkheden en maakt een actieplan. Vol
inspiratie en energie zet je krachtige nieuwe stappen richting je visie.
‘Het is onmogelijk voor een mens om te leren wat hij al denkt te weten.’
Epictetus, Romeins filosoof

Reacties van deelnemers over de Art of Leadership en de trainer

‘Dankzij heldere voorbeelden worden mensen zich meer bewust van hun mogelijkheden om
zaken waar men tegen aanloopt aan te pakken. Er worden tools gegeven om als leider op te
staan.’ Jasper de Jong, communicatiedeskundige
‘David ziet en maakt de leider in je wakker.’ Ferdie van Assche, natuurkundig onderzoeker

‘De juiste tools en inzichten worden helder aangereikt om je eigen persoonlijke doorbraak te
maken voor een nieuwe toekomst die je voor ogen hebt.’
Manon de Bruin, directiesecretaresse
‘David weet met de ‘Art of Leadership’ een training neer te zetten die je na 2 dagen het
inzicht en de handvatten geeft om te groeien naar een natuurlijk leider. Ik kan alleen maar
zeggen “Wow! Geef jezelf een cadeau en gun jezelf de groei en deze training!”’
Guido Makor, social media expert en ondernemer Computaal

Wat is jouw visie? Op welk gebied wil jij een doorbraak? Gá je ervoor?

Welke uitdagende doelen wil jij realiseren? Wat is jouw volgende stap in de samenwerking
met mensen aan wie je leiding geeft of met je collega’s, baas, klanten, familie, vrienden e.a.?
Deze vraag helpt om je visie te ontwikkelen: wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen?
Om daadwerkelijk een doorbraak in je effectiviteit te creëren, moet je bereid zijn om uit je
comfortzone te gaan en nieuwe dingen uit te proberen. De training vraagt o.a. openheid,
eerlijkheid, moed en passie. Hoe meer je jezelf geeft tijdens de Art of Leadership, hoe meer
je eruit haalt. De training biedt je een veilige leeromgeving en stimuleert je om actief deel
te nemen. Samen met 5 tot 9 anderen ga je aan de slag. Doe je mee?

Data, plaats en kosten Art of Leadership training
• vrijdag 2 & zaterdag 3 november in Arnhem
• zaterdag 17 & zondag 18 november in Rotterdam

Beide trainingsdagen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 18.00 uur.
De tijdelijke introductieprijs is 300 euro; inclusief werkboek, lunch, koffie/ thee etc.

Aanmelden, meer informatie

Ben jij toe aan een nieuwe stap in je leven of je werk? Neem contact op met David Kipping!
E: david@cred-it.com

T: 06-40381779

W: www.cred-it.com

Be the change you want to see in the world!
Mahatma Gandhi, Indiase volksleider

