Impact Traject – overzicht
Wat is het?
Een Impact-Traject is een combinatie van offline en online gesprekken, op maat voor jouw vraag of
uitdaging. Op basis van de kennismaking zal ik je een voorstel doen voor het aantal gesprekken. In de
meeste gevallen zal het een traject zijn van 3 maanden of van 6 maanden.

Wat mag je verwachten?
Je wilt leidinggeven met impact. We gaan aan de slag met de zaken die jou nu bezighouden als
leidinggevende of manager. Dat kan gaan over resultaten halen, oog hebben voor de mensen om je heen en
daarin ook jezelf niet vergeten. Uiteraard zal het gaan over de lastige momenten en moeilijke beslissingen
die er altijd zullen zijn. Onze gesprekken zullen ervoor zorgen dat je die met vertrouwen tegemoet treedt.
Het Manage met Impact model zal je ook tussen de gesprekken door helpen om de balans tussen
leidinggeven aan jezelf, anderen en de organisatie helder te houden of te krijgen.
We gaan sparren, ik zal je mentor zijn en ik bied je houvast. Dat betekent
• dat ik je uitdaag op je overtuigingen en je gedrag
• dat ik me tegen veel dingen aan bemoei
• dat het mijn vak is om vragen te stellen die er toe doen
• dat ik dus ook antwoorden zoek en verwacht die er toe doen
• dat ik blijf ontwikkelen en leren
• dat verwacht ik ook van jou
• dat ik dat wat ik lees, leer en denk, gevraagd en ongevraagd met je zal delen
• dat ik jou en mezelf serieus neem
• dat ik het belangrijk vind dat er ruimte is voor humor en zelfspot
• dat ik weet hoe belangrijk het is om iemand te hebben die je scherp houdt en je tot steun kan zijn

Wat levert het je op?
•
•
•
•
•
•
•

Op basis van jouw vragen of uitdagingen krijg je concrete oefeningen.
Een structuur voor het oefenen die je in de toekomst kunt blijven inzetten en ook voor je team kunt
toepassen.
Tijdens de online gesprekken bespreken we het oefenen, de resultaten ervan en bepalen we
volgende stappen.
Tijdens de offline gesprekken gaan we dieper in op de verschillende aspecten van leidinggeven aan
de hand van het Manage met Impact model.
Tussen de gesprekken door mag je altijd contact opnemen via e-mail of bijvoorbeeld WhatsApp,
voor onverwachte dingen of om even stoom af te blazen.
Diverse bronnen van informatie en kennis, die je in de toekomst kunt blijven raadplegen.
Dat je ervaart dat een goede sparringpartner je rust en ruimte geeft om leiding te geven met impact.

Concreet
•
•
•
•
•

Kennismakingsgesprek
X ontmoetingen (dagdeel per ontmoeting)
X Skype gesprekken van maximaal één uur per gesprek
Altijd contact via e-mail of WhatsApp, gedurende de duur van het traject
Het aantal ontmoetingen en Skype gesprekken is afhankelijk van de duur van het traject
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