Effectief persoonlijk leiderschap

Inleiding
Voor u ligt de studiehandleiding van de leergang Effectief persoonlijk leiderschap. Hierin staat in detail
beschreven wat de leergang inhoudt. Het programma (tijd, locatie en docent) zijn onder voorbehoud.
Als event professional krijgt u te maken met mensen of het nu grote of kleine projecten zijn. Aan de ene
kant een opdrachtgever aan de andere kant leveranciers en natuurlijk een team dat u aanstuurt. Duidelijke
leiding is essentieel, maar iedereen is anders. Hoe gaat ù hiermee om? Wat zijn ùw talenten? En wat kunt ù
nog verbeteren? Dit zijn vragen waar we bij deze training dieper op ingaan. En de antwoorden? Die geeft u
ZELF! Want de antwoorden liggen in deze training niet in de theorie, maar in u. We dagen u uit om zelf
praktische handvaten én vertrouwen te ontwikkelen om zowel in één-op-één situaties als in
groepen/teams anderen vooruit te helpen. We zetten hier uw eigen praktijkvoorbeelden voor in. Het
basisprincipe is leren van en met elkaar.
Wie komt in aanmerking voor deze leergang:
• Event Professionals
• Medewerkers van evenementenbureaus
• Corporate eventmanagers
• Medewerkers van event leveranciers
• Marketeers
• Communicatie managers
• Secretaresses, PA ,etc.
Eigenlijk iedereen die in de eventbranche werkt en wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling.
Lesmateriaal & studiebelasting
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal, dat u thuis nog eens rustig
kan doorlezen. In deze leergang is geen tentamen opgenomen. U ontvangt bij volledige aanwezigheid wel
een deelnamecertificaat.

Hopelijk mogen we u binnenkort begroeten bij de leergang Effectief persoonlijk leiderschap!

De productie en leiding van deze leergang is in handen van Alexandra Fischer (EMa)
Telefoonnummer: 06-13182223
E-mailadres: alexandra@masterineventmanagement.nl

@MasterinEM, #MasterinEM, #MiEM, #Eventprof
www.facebook.com/masterinEM/
https://www.linkedin.com/ Master in Event Management
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Effectief persoonlijk leiderschap
Inhoudelijk programma9
Tijd (uur)

Titel

09:30 – 10:00
10:00 – 16:30
(inclusief lunch
en pauzes)

Ontvangst
Effectief Persoonlijk
Marieke Dik – Findig, bureau voor training,
Leiderschap: “Waarom
(merk)activatie en evenementen.
werk jij graag met mij?”
Een professionele eventmanager kan goed organiseren. Locaties uitzoeken,
plannen/ draaiboeken maken; geen probleem. Maar hoe is uw relatie met uw
opdrachtgever? Heeft u de vraag altijd helder? Hoe acteert u als leider naar uw
team en leveranciers? Hoe kan u meer uit uzelf en anderen halen? Dit zijn vragen
waar we bij deze training dieper op ingaan en de antwoorden? Die geeft u ZELF.
Door het inzetten van praktijkvoorbeelden en veel te oefenen in een veilige
omgeving. Het basisprincipe is leren van en met elkaar. En we maken gretig gebruik
van de diversiteit binnen de groep.
Rondleiding, reflectie en netwerkborrel

Inhoud

16:30 – 18:00

Wie

Leerdoelen
De leergang “Effectief Persoonlijk Leiderschap” leert u:
• inzicht te krijgen in uw eigen manier van leiderschap
• een helder beeld te krijgen van uw eigen houding in het contact met de mensen met wie je werkt
• hoe u uw talenten inzet om uw projecten te managen?
• hoe u ervoor zorgt dat uw team een extra stap zet om het event succesvol te maken?
• inzicht te krijgen in de relatie tussen eigen gevoel, gedachte, gedrag en behoefte
• zelfkennis te leren gebruiken in zijn/haar relaties
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