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Wie zich zelf kan leiden,
 kan ook de ander leiden.
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Meer inzicht bij leidinggeven
Leer gedrag te (her)kennen en creëer succesmomenten voor medewerkers 

Leidinggeven is sturen op basis van kennis, ervaring en emotie. Jarenlang zijn managers en leidinggevenden aan de slag  
gegaan vanuit de gedachte dat alle gedrag beïnvloedbaar was. Op basis van die gedachte werden zaken in gang gezet.  
Niet altijd succesvol!

Inmiddels heeft de dagelijkse praktijk het tegendeel bewezen: niet alle gedrag is beïnvloedbaar. Patronen liggen soms  
vast en worden intern bestuurd. Ons brein kent vaste componenten die worden gestuurd door onze hormonen. 

Dat betekent voor managers en leidinggevenden een nieuwe kijk op de dagelijkse werkelijkheid. Men krijgt inzicht in een  
succesvolle manier van het benaderen van medewerkers. Deze interessante nieuwe inzichten worden uitgelicht in de  
Workshop van De Essenburgh. Aan de hand van uitleg over de functies van het brein wordt men via de tien geboden  
meegenomen naar meer inzichten over de het werken in de praktijk. Dit vanuit de stelling ‘Wie zichzelf kan leiden, kan ook  
de ander leiden’. De workshop wordt afgewisseld met korte praktijkoefeningen en onderlinge discussie.

Voor wie?
Deze workshop is bestemd voor managers en leidinggevenden die meer willen weten over de invloed van ons brein op  
het dagelijks handelen en de mogelijkheden daarvan voor de dagelijkse praktijk willen ontdekken.

Doelstelling
Na afloop van de workshop hebben de deelnemers:
•	 Kennis	van	de	hoofdfuncties	van	het	brein
•	 Een	stimulatieoefening	gedaan	om	hun	midden	en	lange	termijn	geheugen	te	trainen.
•	 	Praktische	handvatten	gekregen	om	handelings-	en	gedragsalternatieven	te	vergroten,	 

zodat de kwaliteiten van medewerkers optimaal ingezet worden.

Reacties van deelnemers aan eerdere workshops
•	 ‘ik	kan	hier	wel	de	hele	dag	naar	luisteren’
•	 ‘eye-opener’
•	 ‘praktische	handvatten	en	herkenbare	situaties,	een	leerzame	middag’
•	 ‘boeiende	workshop	met	afwisselende	praktijkoefeningen’
 
Waar en wanneer?
De workshop duurt 1 dagdeel van 13.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden in 
Kasteel	De	Essenburgh	op:	30	oktober	en	11	december	2012.

Kosten
De	kosten	voor	deze	workshop	bedragen	€	325,	-	per	persoon	inclusief	koffie/thee	en	BTW.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat. training@essenburgh.nl, Tel. 0341 451841
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