'VOOR EVENT MANAGERS
DIE EIGEN TALENT EFFECTIEVER
WILLEN INZETTEN
ÉN HET GEHEIM VAN TEAMMOTIVATIE
WILLEN ONTDEKKEN.
VOOR DIE EXTRA STAP NAAR
SUCCESVOLLERE EVENTS'

STUDIEHANDLEIDING

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
''MY MAGIC MATCH''
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VOORWOORD
Welkom bij Persoonlijk Leiderschap 'My Magic Match'
Met deze training bieden wij jou de mogelijkheid jouw leiderschapskwaliteiten nog beter te
herkennen en in te zetten voor een effectievere organisatie bij evenementen.
Hoe is de relatie met je opdrachtgever? Heb je de vraag altijd helder? Hoe acteer je als
leider naar je team en leveranciers? Hoe kan je meer uit jezelf én anderen halen?
Dit zijn vragen waar we bij deze training dieper op ingaan en de antwoorden? Die geef je
zelf, door veel te oefenen in een veilige omgeving en door te leren van praktijkvoorbeelden.
Wij wensen je veel succes en plezier bij het volgen van Persoonlijk Leiderschap!
Harry de Winter
Directeur Master in Event Management
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INLEIDING
‘Waarom werk jij graag met mij?’

Deze vraag is relevant, heel relevant zelfs. Een eventproject met een opdrachtgever vraagt om kennis,
ervaring en een goede projectstructuur.
Echter, een project wordt doorgaans een nóg groter succes wanneer de projectmanager en de
opdrachtgever goed met elkaar samenwerken en er sprake is van een synergetische match;
Wanneer de projectmanager duidelijke sturing aan het project en het proces geeft.
Wanneer de opdrachtgever het gevoel ervaart van overzicht, ondersteuning en begrip.
Wanneer de synergie en interactie maakt dat opdrachtgevers en toeleveranciers jou de opdracht
gunnen en de verantwoordelijkheid geven.
IQ en ervaring is geen garantie voor succes; het gaat om de manier waarop je interacteert met de
omgeving, want…
That’s where the magic happens!

Hoe zeg je wat je te zeggen hebt en hoe doe je wat je te doen staat? Wil je graag op een positieve manier
vooruitgang boeken met de mensen met wie je werkt? Dat is mooi, want dat ga je ZELF doen. De
antwoorden liggen in deze training vaak niet in de theorie die je onbewust al kent, maar in eigen
kwaliteiten en karaktereigenschappen.
We dagen je uit om zelf praktische handvatten én leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen om zowel in
een-op-een situaties als in groepen/teams anderen vooruit te helpen.
Hoe kom je daar? waar je wil zijn en wat staat je mogelijk nog in de weg? Of wat maakt dat het blijft gaan
zoals voorheen? We zetten hier eigen praktijkvoorbeelden voor in, faciliteren je en bouwen een omgeving
die ruimte schept om jouw potentieel beter tot z’n recht te laten komen. Het basisprincipe is leren van
en met elkaar. En we maken gretig gebruik van de diversiteit binnen de groep.
De leergang beslaat:
Drie studiedagen van 09.30-17.00 uur

Om in aanmerking te komen voor het deelnamecertificaat, word je geacht actief deel te nemen aan alle
studiedagen.
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INHOUD
Zelfs als je al ervaring hebt om binnen een eventtraject anderen aan te sturen, blijkt dit in de praktijk nog
wel eens lastig. Persoonlijk leiderschap gaat over jezelf aansturen, zelf de leiding nemen in je leven.
Voordat je de match met anderen aangaat en hen kunt aansturen, moet je eerst je eigen leven kunnen
aansturen.
In deze driedaagse training maken we de volgende 6 stappen:
1. Persoonlijke reflectie en invloed
We starten met persoonlijke reflectie en datgene waar je als professional invloed op hebt. Als je meer
persoonlijk leiderschap wilt nemen, is het belangrijk dat je je concentreert op datgene waar je invloed zit.
2. Betekenisvolle doelen
Vervolgens stellen we vast wat je wilt bereiken. Als je iets wilt bereiken, is het dan ook zeer verstandig dat
je weet wát je precies wilt bereiken, waarom en waar je betekenis aan wilt geven. Betekenisvolle doelen
motiveren niet alleen jou, maar ook anderen!
3. Timemanagement
Een belangrijk en onmisbaar thema in de training is timemanagement, zonder een goed
timemanagementsysteem functioneert eigenlijk niemand meer in de eventbranche. Een goed
timemanagementsysteem is het verschil tussen doelen hebben en doelen halen. Wat we exact verstaan
onder timemanagement wordt steeds omvangrijker, maar denk in ieder geval aan: Een agendasysteem,
Energiemanagement, Delegeren, Mindset.
4. Assertiviteit
Als je het heft in eigen handen neemt in je leven, kom je op enig moment “de ander” tegen. De collega of
de opdrachtgever die iets anders wil of iets anders ziet dan jij. Dat is op zich geen probleem, als je maar
weet hoe je daar goed mee om moet gaan. De beste houding is het zoeken naar een goede
verstandhouding (match) tussen jou en de mensen om je heen. Dat is wat we de vaardigheid assertiviteit
noemen.
5. Communicatie
Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om goed te kunnen communiceren. Bij dit thema kun je
onder andere denken aan:
Feedback geven: aangeven wat je van een prestatie vindt, zonder op de man te spelen.
Duidelijkheid: hoe breng je een boodschap die aansluit op je publiek.
Onderhandelen: hoe breng je verschillende belangen samen.
6. Zelfzorg
Je bent als eventprofessional zelf je belangrijkste instrument. Dat betekent dat je ook goed voor jezelf
moet zorgen. Dit brede begrip zelfzorg omvat veel verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan:
Vitaliteit, Rust, Reflectie.
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LEERDOELEN

LEERDOELEN:

(Event)managers vanuit eigen inbreng regels en richtlijnen te laten ontwikkelen die werken
voor hun eigen situatie, ingegeven door de dynamiek tussen je intuïtie, intellect en zintuigen.
(Event)managers inzicht verschaffen in de vicieuze cirkel van gedachten, gevoelens en gedrag
waarin we vast kunnen komen te zitten.
(Event)managers een helder beeld geven van de invloed van de onbewuste keuzes in houding
op het contact met de mensen met wie je werkt.
Zelfkennis leren te gebruiken in zijn/haar relaties en het leren kijken vanuit verschillende
perspectieven.
Kennis van de principes van goede samenwerking en/of onderhandeling.
Het verborgen potentieel van een ander leren aanboren en aanspreken.
VAARDIGHEDEN:

Zelf praktische ideeën ontwikkelen om de verantwoordelijkheid en de regie van de mensen
met wie je werkt te stimuleren.
Oefenen in het wegnemen van belemmerende overtuigingen en omgaan met weerstand en
teleurstellingen van de mensen met wie je werkt.
Kunnen sturen op afstemming, gemeenschappelijk gedrag en doelen en commitment.
Persoonlijke casuïstiek inzetten en verbeteren.
Projectomgevingen zo kunnen ontwerpen dat het probleemoplossend vermogen, de
creativiteit en samenwerking wordt vergroot.
Geven van waarderende feedback om een positief werkklimaat te scheppen.
Formuleren van concrete acties om de opgedane lessen en ervaring te borgen in je werk.
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UITLEG
Leermiddelen:

Ter inspiratie hanteren we de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van FranklinCovey deze geven de
theorie en inzicht. Dit ondersteunt de ontwikkeling van leiderschap door te werken aan thema’s als
integriteit, motivatie en de intenties van waaruit je je werk verricht.
Van daaruit versterken we je competenties. We gebruiken praktische gereedschappen om direct mee
aan de slag te gaan (toolset). Zo bouw je aan een mindset, skillset en toolset die je kunt toepassen op
twee verschillende niveaus:
Persoonlijk leiderschap
Leidinggeven(sturing) aan een ander
Voor iedere leiderschapsuitdaging heeft FranklinCovey een betrouwbare, principegedreven oplossing.
Werkwijze/aanpak:

We stellen voor om je persoonlijke doelen en wensen te inventariseren, parallel aan de doelen van de drie
trainingen. Dit doen we aan de hand van een kort, individueel telefoongesprek/ online sessie met de
trainer.
Vervolgens gaan we praktisch én aan de hand van realistische casussen aan de slag om jouw potentieel
naar boven te halen. De diversiteit van de groep wordt ingezet om van én met elkaar te leren.
Uniek aan de training is dat je ZELF de theorie bouwt m.b.t. zachte vaardigheden die je in jouw specifieke
werksituatie motiveert!
Tot slot eindigt elke training met het formuleren van concrete acties om de opgedane lessen en ervaring
te borgen in je werk.

Trainer:
Marieke Dik zal als docent het programma begeleiden. Marieke traint cursisten van o.a. Master in Event
Management al jaren en is gespecialiseerd in creatief ontwerpen en persoonlijk leiderschap. Zij weet met
verschillende interactieve werkvormen en een mooie dosis kennis deelnemers aan zich te binden en hen
enthousiast te krijgen voor het bijzondere vak én het beste uit zichzelf te halen.
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PROGRAMMERING
09.00 - 09.30
Ontvangst op inspirerende A-locatie

3 DAAGSE TRAINING

ONDERWERP

Dag 1 + tests
Dag 1 + casuïstiek
Dag 1
Dag 2 + oefenen
Dag 2 + oefenen
Dag 2 + opdracht
Dag 3
Dag 3
Dag 3

Zelfreflectie
Betekenisvolle doelen
Timemanagement
Assertiviteit
Communicatie
Zelfzorg
Opdracht inleveren
Presentaties
Coaching
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Het is enorm waardevol dat er een vaste docent gekoppeld is
aan de training. Zij kan daardoor goed zien welke ontwikkeling
je als professional doormaakt. Door de groepsgrootte is er veel
ruimte en tijd voor reflectie. Daarnaast leer je een groep van
deze grootte goed kennen en bouw je waardevolle contacten
op
Sylvia van Zuilen - Senior Event Manager UMC Utrecht

Ik kan de colleges van Master in Event Management van harte
aanbevelen. De inhoud van het lesmateriaal en de wijze van
doceren is van hoog niveau. Theoretische en praktische kennis is
direct toepasbaar in het werkveld. Totaal beoordeeld op een 9!
Jarno van der Duim - accountmanager The Attention Group

Interessante colleges met kwalitatief goede docenten.
Behalve de inhoudelijke kennis die je opdoet kom je op
interessante locaties en maak je kennis met professionele
medecursisten.
Madelon Smittenaar - sales manager The Walt Disney company
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Supporting Partners
zie deze link voor het volledige overzicht

Preferred Partners &
Media partners
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Heb je vragen of wens je verdere informatie. Aarzel niet en neem
vrijblijvend contact op met:
Harry de Winter - Directeur Master in Event Management

+316 506 663 64
harry@masterineventmanagement.nl
www.masterineventmanagement.nl
Maak alvast kennis op Linkedin
Instagram - Master in Event Management

