Veranderen met

IMPACT

Leer hoe u impact maakt
en het morgen écht
anders kunt gaan doen
Wilt u graag versnellen maar krijgt u de
organisatie niet mee? Wilt u patronen binnen
uw team kritisch bekijken maar ziet u een
compleet verandertraject niet zitten?

Tijd voor IMPACT!
managersacademie.nl/impact

Veranderen met

IMPACT
Speciaal voor u: de beste Academie sprekers
vertellen vanuit hun eigen expertise
hoe verandering in gang gezet
kan worden bij uzelf, anderen
én de organisatie.

Programma (09:15 – 16:00 uur)
Impact binnen
organisaties

Impact op
uzelf

Thijs Homan

Margriet Sitskoorn

“Het inzicht dat ik geef is

“Door executieve vaardig

dat het meeste van wat

heden te ontwikkelen

wij graag zouden willen

kun je beter functioneren,

veranderen, niet manage-

meer doelen realiseren,

of maakbaar is.”

vitaler zijn en de kwaliteit
van leven verhogen.”

8,9

9

De IMPACT van deze
masterclass op uw werk:
• Ontwikkel een totaal andere visie op veranderingen
en de invloed die u daar (niet) op heeft
• Leer welke vaardigheden en technieken het mogelijk
maken om succesvol te zijn
• U krijgt een nieuwe kijk op aanspreken, waardoor u
morgen eerder de confrontatie aangaat met collega’s
• U wordt geïnspireerd om duurzame impact te maken
door een andere manier van leidinggeven

Impact op
anderen

Leiderschap
met Impact

Gytha Heinns

Gabriël Anthonio

“Door onderling aanspreken

“U leert welke concrete

kunt u effectiever samen-

dingen u kunt doen om uw

werken. Leer hoe u zelf

impact te vergroten. Het

beter aan kunt spreken en

geeft inzicht op uw eigen stijl

hoe u anderen inspireert

en daagt je uit om effectiever

hetzelfde te doen.”

leiderschap te tonen!”

8,5

9,3

Veranderen met

IMPACT
Leer welke concrete dingen u kunt doen
om uw impact te vergroten.
Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor
managers en professionals die
effectief veranderingen willen
doorvoeren in hun organisatie.

Praktische
informatie
6 maart 2020
Carlton President, Utrecht
9.15 – 16.00 uur

Tijd voor impact
Bent u er klaar voor om het morgen écht anders
te gaan doen? Schrijf u in op

managersacademie.nl/impact

