Zet
met

je talent

in de spotlight
4-DAAGSE LOF FEMALE LEADERSHIP JOURNEY
Tijdens de Lof Leadership Journey gaan vrouwen op zoek naar
een eigen authentieke, leiderschapsstijl. In deze 4-daagse
crosscompany training zetten we vrouwen in hun kracht en maken
we hen bewust van de weg vol uitdagingen naar de top. Voor
vrouwen is een carrière geen rechte lijn, maar eerder een labyrint
vol dilemma’s en keuzemomenten.
Trainers
Vanuit de innerlijke overtuiging van Jolanda Holwerda dat vrouwen
de toekomst hebben én verdienen, weet zij als geen ander vrouwen
te inspireren hun talenten in te zetten en zichtbaar te maken. Klara
Uleman, trainer, coach en operazangeres, helpt op humorvolle wijze de
deelnemers om uit hun comfortzone te stappen.
Vrouwen met ambities
Deze Leadership Journey is bedoeld voor vrouwen die hun eigen
authentieke leiderschapsstijl willen ontwikkelen. Om met hun ambities
een verschil te kunnen maken in de organisatie waarin zij werkzaam zijn.
Gedurende de training is er veel ruimte voor eigen inbreng, uitwisseling
en het oefenen van praktijksituaties.
Deelname en investering
De kosten voor deze training zijn € 2.450,- ex. BTW en arrangementkosten (volledige maaltijden en 2 overnachtingen € 295,- ex. BTW).
Een tweede persoon uit de organisatie kan voor de helft van de prijs
deelnemen. Neem voor vragen en deelname contact op met
Jolanda Holwerda – j.holwerda@lofacademy.nl
Resultaat
“De Lof Leadership Journey was een herontdekkingsreis met mezelf.
Het leidde me langs mijn achtergrond, ambities, prestaties en kwaliteiten,
zodat ik met een sterk opgepoetst zelfbeeld ‘thuis’ kwam. Ik heb
opnieuw ontdekt waar mijn kracht ligt en kan dit nu inzetten en uitdragen
binnen mijn bedrijf en mijn team.” (Annemieke-Steensma, Vodafone).

‘Om anderen te
inspireren, moet
je eerst jezelf
kennen’
Jolanda Holwerda
Founder of Lof,
trainer & coach

De actuele
trainingsdata staan op
Lofacademy.nl.
Of mail
info@lofacademy.nl

PROGRAMMA
Naast trainers Jolanda Holwerda en Klara Uleman creëert een variabele groep van externe
sprekers en trainers vanuit hun expertise een inspirerend en optimaal leerklimaat. De reis
naar een eigen leiderschapsstijl ziet er als volgt uit:
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BLOK 1: Introductie Authentiek Leiderschap – inventarisatie leiderschapskwaliteiten
Op de eerste dag check je in bij de locatie om op reis te gaan naar je eigen leiderschapsstijl. Voorafgaand heb je online vragen ingevuld over je eigen leiderschapskwaliteiten. Hiermee wordt gedurende de reis gewerkt, zodat er inzicht ontstaat in je
vaardigheden en barrières en je de volgende stappen kunt zetten.
BLOK 2: Wat is jouw Lofstory?
Wat heeft mij gebracht waar ik nu ben? Wat waren de belangrijke momenten in jouw
leven op grond waarvan jij je keuzes hebt gemaakt?
BLOK 3: Ambities & Belemmerende overtuigingen
In dit blok gaan we aan de slag met beeldvorming en ambitie. Begrippen als macht,
ambitie en succes hebben verschillende betekenissen voor mannen en vrouwen.
Kennis en bewustwording van deze sociale verschillen zijn essentieel voor de
ontwikkeling van de eigen (vrouwelijke) leiderschapsstijl. Ook verdiepen we ons in de
belemmerende overtuigingen en denkbeelden in ons hoofd die onze groei en talentontwikkeling beperken.
BLOK 4: Plaatsbepaling in organisatie
Wat is mijn ambitie (eigenlijk)? Waar ben ik goed in wat wil ik bereiken?
Hoe matchen mijn ambities met die van de organisatie?
BLOK 5: Zes stadia van Leiderschap
Wie bepaalt wat er gebeurt in de (boardroom) van de organisatie? Formele en informele
macht spelen altijd een rol. Veel vrouwen hebben een afkeer van het woord macht en
gaan het bij voorkeur uit de weg. Het herkennen en gebruiken van het krachtenveld
helpt jou het (verander)doel te bereiken en je eigen leiderschapsstijl aan de hand van
zes stadia van leiderschap vorm te geven.
BLOK 6: “Finding your voice & create more impact”
In dit blok leer je jezelf op een krachtige en overtuigende wijze te presenteren met
behulp van je stem. Je kunt je kwaliteiten die bij jouw passen ontwikkelen, waardoor je
persoonlijk aan kracht en authenticiteit wint en meer impact kan creëren. Een must voor
vrouwen op weg naar de top.
BLOK 7: “Circle of influence”
Om er voor te zorgen dat je na deze training een volgende stap kunt zetten ga je
aan de slag met het integreren van jouw ambitie(s) met die van de organisatie. In de
avond wordt een diner georganiseerd, waarbij een topvrouw haar visie op authentiek
leiderschap deelt.
BLOK 8: Presenteren van je leiderschapsstijl: word je eigen rolmodel
In dit blok sluiten we af met het presenteren van de uitkomsten en inzichten die tijdens
de Journey zijn opgedaan. Je bent er klaar voor om je eigen leiderschapsstijl te presenteren. Word je eigen rolmodel, zodat je in staat bent andere mensen te inspireren.

