INSPIRE
MASTERCLASSES

INSPIRE MASTERCLASS SERIE ISM PETER LINSSEN (Ember BV):

‘De geheimen van
Gedrag in de boardroom’
De insteek is om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen leveren aan de deelnemers van
de Masterclass. Dit houdt in dat er zeker ook persoonlijke inbreng mogelijk is middels
eigen casuïstiek.
Thema’s die we aan bod willen laten komen
in het gehele programma betreffen een mix
van boven- en onderstroomthema’s nl:
• Communiceren met meer impact/ je
persoonlijke effectiviteit vergroten;
• Vergroten van de ‘Cirkel van Invloed’;
• Managen van macht en tegenmacht;
• Het ongezegde in de boardroom beïnvloedt
voor een belangrijk deel de besluitvorming.
Hoe kun je stimuleren dat er meer uitgesproken
wordt?;
• Paradigmaverkleving voorkomen;
• Waardengestuurd beïnvloeden;
• Het omgaan of managen van weerstanden;
•  Eigen casuïstiek kan behandeld worden.
Inbreng van deelnemers zelf dus!

Van Inzicht naar Resultaat

Om daadwerkelijk van inzicht naar resultaat te
komen willen we in de Masterclass Serie erop
gaan sturen dat je één of een aantal geleerde punten
concreet gaat toepassen in de praktijk. Dit om
nieuwe ervaringen op te doen en je gedragsrepertoire
er mee uit te (kunnen) breiden. De uitnodiging en
insteek hierbij is om uit je comfortzone te gaan,
want dáár ligt persoonlijke groei.
En aanvullend: er zal, gezamenlijk met de groep
en/of individueel, ruimte zijn voor het inplannen van
‘online’ follow up momenten. Indien gewenst, kan en
wordt er door Peter Linssen, bijv. via MS Teams, persoonlijke aandacht gegeven bij het concreet (kunnen)
toepassen van het geleerde in je eigen praktijk.  
We gaan het in een kleine groep intensief beleven
met elkaar.  

• Hoe om te gaan met de spagaat in loyaliteit?;  
• “Help, mijn bestuurder is een aap!”
Hoe manage ik mijn bestuurder?;
• Hoe ga ik om met de diverse dilemma’s?;
•  Gebruik maken van je persoonlijke drijfveren
(obv ingevulde Profile Dynamics).

DATA: 10 mei • 9 juni • 11 oktober
TIJD: 13.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13:00 uur)
LOCATIE: Ember te Tiel
Kijk voor impressie op vergaderenintiel

