LEADERSHIP EMPOWERMENT GROW XL

Versnel je groei in 3 x 30 dagen. Verbeter resultaten met 20-30%. Groei door naar 9+ Klantervaring.
Het groeitraject GROW XL
In het groeitraject GROW XL ga je sneller doorgroeien vanuit leiderschap. Je maakt een switch in je
manier van Denken, Durven en Doen waardoor je nog meer impact hebt op je (flexibele) team en
klanten. Om daarmee jouw felbegeerde resultaten met 20 tot 30% te verbeteren. In 3 x 30 dagen.

Enthousiaste en ambitieuze business leaders helpen je doorzetten om uitdagingen te overwinnen.
Door de energie en focus op korte termijn doelen ga je samen alles op alles zetten om die doelen te
bereiken.
Hoe ziet ons groeitraject er uit?
Na de online zelfanalyse en Reputatie-check focus je 100% op je groeikansen.
Met Stap 1. Groeiversneller Leadership Empowerment verscherp je je focus op uitdagende
-

doelen. Maak een switch in Denken, Durven en Doen. Versterk Mindset en Moed: verleg grenzen.
Met Stap 2. Crucial Leadership Skills leer je stressvolle gesprekken effectief te voeren met
uitdagende gesprekspartners. Als ego’s botsen, belangen strijdig zijn en emoties oplopen.
Met Stap 3. Business Empowerment focus je op het versterken van een (flexibele) team voor
Great Work, 10 – 30 % betere resultaten en 9+ Customers Experience.
In de GROW XL Circle inspireren enthousiaste en gedreven ondernemers en managers elkaar in
MasterMind groepen om hun ambities waar te maken.

Door de combinatie van grensverleggende workshops, het versterken van de Crucial Skills die
onontbeerlijk zijn voor je succes en support door kick-ass buddy’s, MasterMind groep en online
training, grijp je in korte tijd véél meer kansen op succes.
Zonder groei van jouw leiderschap,
blijft groei van je business en business uit.

LEADERSHIP EMPOWERMENT PROGRAM: GROW XL

Grow from Good to Better to Great

3. BUSINESS TEAM EMPOWERMENT
2. CRUCIAL LEADERSHIP SKILLS

1.GROEIVERSNELLER LEADERSHIP EMPOWERMENT

Results
Impact

Clarity
Vergroot je Impact & Invloed

Leadership Empowerment
- Focus: Why – Purpose - Goals
- MindShift: Omslag Denken, Durven, Doen
- Leer je grenzen verleggen
- Versterk Moed, Daadkracht, Veerkracht
- Groei door: 30-Day Challenge

Ontspannen en krachtig blijven tijdens
gesprekken en presentaties:
- Met uitdagende sleutelpersonen
- Als emoties oplopen
- Als Ego’s botsen
- Als Belangen strijdig zijn

Versnel groei in resultaten
- Great Work
- Customers Experience 9+
- 20-30% + Business Results
- Gedragsverandering team
- Joint Collaboration

2 Workshops van 1 dagdeel elk.
1 GROW XL MasterMind

2 Workshops van 1 dagdeel elk.
1 GROW XL MasterMind

1 Workshop: 2 dagdelen
Essential XL Vredebest 12 1191 PP Ouderkerk aan de Amstel www.essentialbi.nl

1

GROW XL: LEADERSHIP EMPOWERMENT PROGRAM

Versnel je groei in 3 x 30 dagen. Verbeter resultaten met 20-30%. Groei door naar 9+ Klantervaring.
STAP 1. GROEIVERSNELLER LEADERSHIP EMPOWERMENT

Grensverleggende workshop. Versterk je Passion, Power & Impact om met meer
focus, moed en gedurfde acties uitdagingen te overwinnen.
Clarity
Wat levert Leadership Empowerment je op:
a. Scherpere focus op wat je drijft. Je ideale bedrijf, werk en privéleven.
Van Why naar je Leadership Purpose: jouw bijzondere meerwaarde.
b. Inspirerende en uitdagende doelen: Wat wil je dolgraag bereiken! Met deze
gewaagde doelen daag je jezelf uit om het allerbeste uit jezelf te halen.
c. Breng Purpose, gewaagde doelen, mindset, gedrag en acties op één lijn. Neem Groei-acties.
Coach jezelf om vanuit leiderschap door te groeien om je Why en uitdagende Doelen te bereiken.
- Maak een switch in Denken, Durven en Doen, om deze uitdagende doelen te bereiken.
- Leer door focus en vertrouwen in eigen kracht, grenzen te verleggen.
- Leer gedurfde acties te nemen, ondanks twijfel en onzekerheid.
- Blijf koersvast doorzetten bij missers, uitblijvend resultaat en tegenslagen.
d. Transfer naar de praktijk
Met The 30-Day Challenge vertaal je jouw ambitie naar actie. Support van een kick-ass buddy,
online training met opdrachten, video’s en achtergrondinformatie.

Zonder groei van jouw leiderschap,
blijft groei van je business en business uit

STAP 2. CRUCIAL LEADERSHIP SKILLS. NÓG MEER IMPACT & INVLOED.

Vergroot je impact door met overtuigingskracht, stressvolle gesprekken te voeren
met uitdagende sleutelpersonen. Blijf ontspannen en in je kracht als belangen
botsen en emoties oplopen.
We focussen op jouw specifieke uitdaging (intake) als business leader op:
a. Hoe verkoop ik mezelf en mijn aanbod aan uitdagende beslissers (DMU)?
b. Hoe krijg ik uitdagende sleutelpersonen en teams mee?
Vooral bij recalcitrante sleutelpersonen met weerstand, als ego’s botsen en
irritaties oplopen, zijn Crucial Skills essentieel voor succes. Je buigt weerstand om
naar open, constructieve gesprekken. Krijg uitdagende sleutelpersonen gemakkelijker mee.

Impact

We are the change that we seek
Barack Obama

Stap 3. BUSINESS EMPOWERMENT.

Combineer de talenten, passie en kracht van je team voor zichtbare
gedragsverandering, 20 – 30 % betere resultaten en 9+ Customers Experience.
-

Werk vanuit een Limitless Mindset: Zonder beperkingen, meer durven doen
Zet alles op alles om gewaagde doelen en 9+ klantervaring te creëren.
Wees creatief: Organiseer inventieve en innovatieve acties.
Combineer talenten, kracht en passie van je team om Great Work te leveren
Verbeter in 30 dagen je resultaten met Agile Management.

Results

A small team of A+ players can run circles
around a giant team of B and C players

Support in de praktijk GROW XL
In het GROW XL traject van 3 x 30 dagen, krijg je support van:
- Kick-ass buddy’s.
- Grow Circle Master Mind group.
- Online - support met video’s, trainingen en praktijkopdrachten.

Steve Jobs

Good is the Enemy of Great

Data:
- Managers, teamleiders: 3 oktober, 7 november en 5 december 2019.
- Ondernemers, zelfstandig professionals: 4 oktober, 8 november en 6 december 2019.
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