KernVisie
management by added value

WORKSHOP INZICHT IN DRIJFVEREN

In deze workshop laten we u heel snel inzien dat personen en ook organisaties bepaalde leidende
denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van
drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in
hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt
zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen.
KernVisie helpt personen en teams bij de verbetering van de prestatie. Hiernaast helpen wij bij de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en
door de mensen ‘gedragen’ plannen. De methodiek is een unieke methode om naar personen, teams
en organisaties te kijken.
De workshop “ Inzicht in Drijfveren” omvat 1 dagdeel. Deze workshop kan een opstap zijn om deze
methodiek in de eigen organisatie te gaan toepassen.
Tijd: 9.00 – 12.30 uur met aansluitend een lunch of 13.00 – 16.30 uur met een lunch vooraf.
Prijs: € 190,00 excl. BTW per persoon.

Data workshops: kijk onder “KernVisie Bulletin”
Inschrijven: ingenkernvisie@gmail.com

WORKSHOP LEIDERSCHAP

We onderscheiden verschillende soorten leiderschap. KernVisie stelt dat passend leiderschap een
belangrijke stap is in ontwikkeling van de organisaties. Vaak weten medewerkers de doelstellingen
maar deze zijn of worden niet eigen gemaakt. Soms leiden bestaande methodes om hier verandering
in te brengen niet meer tot het gewenste resultaat.
In de filosofie van KernVisie is het domein van leiderschap hard en zacht tegelijkertijd. De zachte
factoren worden echter vaak als minder relevant beoordeeld.

De methodiek die KernVisie toepast maakt dieperliggende factoren van ieder gedrag op een unieke
wijze zichtbaar op individueel-, team- en organisatieniveau. KernVisie voedt een organisatie met een
vorm van emotionele intelligentie die niet alleen toegankelijk maar ook geordend is.
Deze workshop omvat 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur. Onderdeel van de workshop is het invullen van
een vragenlijst waarmee de eigen drijfveren worden gemeten. Deze drijfveren worden tijdens de
workshop gebruikt om het programma van die dag in te vullen.
Prijs: € 495,00 excl. BTW per persoon.

Data workshops: kijk onder “ KernVisie Bulletin”
Inschrijven: ingenkernvisie@gmail.com

WORKSHOP PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Om jezelf te ontwikkelen, moet je veranderingen doormaken. Die veranderingen zijn soms positief en
soms wat minder positief. Maar juist door dat soort leermomenten groei je. Want elke verandering
betekent ontwikkeling. KernVisie weet hoe dat voelt.
Grijp jij de kans om jezelf te versterken?
De sleutel tot succes van organisaties is te vinden bij de mensen die er werken. Jij dus. Jij kunt de
high-performer van de toekomst worden, mits je beschikt over een aantal vaardigheden. Deze
succesvaardigheden vormen het fundament van groei. Maak van zelfvertrouwen je prioriteit.
Om sterker te worden, moet je jezelf soms kwetsbaar opstellen en eens goed in de spiegel kijken. Op
deze manier groeit je zelfvertrouwen en sta je sterker in je schoenen.
In deze workshop leer je je eigen drijfveren herkennen. KernVisie gebruikt de methodiek
Management Drives om op een unieke manier naar mensen te kijken. Je maakt als onderdeel een
online drijfveren vragenlijst die toegepast en uitgelegd wordt tijdens de training. Het geheel zorgt
ervoor dat je je eigen vaardigheden goed kunt waarderen en toe kan passen in verschillende situaties
en omgevingen.
Deze workshop omvat 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur.
Prijs: € 495,00 excl.BTW per persoon.

Data workshops: kijk onder “ KernVisie Bulletin”
Inschrijven: ingenkernvisie@gmail.com

