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LOCATIE academie
EN DATA
6 dagsessies van 9.30 tot 17u
Welkom vanaf 9u.

TICkA bvba, Bornem:
Donderdag 2018: 18/10, 22/11, 13/12
Donderdag 2019: 24/01, 21/02, 21/03
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een bevlogen coach. Tijdens deze Masterclass halen ónze coaches dat talent in u naar
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boven. Zelfkennis, emotionele intelligentie, een passie voor mensen, het aanboren van
Talent, motivatie, teamspirit, doorzetting, een rolverdeling, doelstellingen ... het zit

in topsport én in ondernemen. En u? U bent de coach. In iedere ondernemer schuilt

KO*
(-40%)

MO*
(-30%)

UNIZO-lid

€ 1.890

€ 2.205

€ 3.150

(verborgen) potentieel ... dat zijn de elementen waarmee u aan de slag gaat. Als u ze

Geen lid

€ 2.070

€ 2.415

€ 3.450

eenmaal in uzelf hebt ontdekt, kan u met het coachen van uw team beginnen. Succes!
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SCREENING YOU

ondernemerskrijgt u huiswerk. Door het invullen van
UNIZO
academie
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Al voor deze opleiding van start gaat,

vragenlijsten over uw achtergrond, persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen, kunnen de experten een zeer persoonlijke
benadering garanderen. De uitgebreide
rapporten die u ontvangt, vormen de
basis voor deze Masterclass.

COACHING YOU

Voor meer info zie p.33.

1 Ken uzelf
Uw inschrijving staat garant voor
topexperten, een aangename locatie en
syllabus. Welkom met koffie, lunch,
en koffiebreak. Gratis parking op locatie.
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Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal
10 personen om persoonlijke aandacht
en interactiviteit te kunnen garanderen.
Snel inschrijven is aanbevolen:
www.ondernemersacademie.be/203

Voor wie?

De docenten

KMO-ondernemers die ondernemen als
topsport zien en hun dreamteam naar een
gouden overwinning willen coachen. Let op:
dit is geen HR-opleiding! U - niet uw personeel - staat centraal. Door zelfinzicht leert u
het beste uit uw onderneming te halen.

Jef Brouwers,
Olympisch en UEFAcoach én (sport)
psycholoog. Jef is specialist in executive coaching en optimalisatie
van bedrijfsprestaties.
Ook is hij veelgevraagd sportpsycholoog
voor oa. de Rode Duivels, de Red Lions,
de Belgian Tornados, het Olympische
Zeilteam, de KBVB Belgische elitescheidsrechters, en de Quick Step Floors Protour
wielerploeg. Samen met zijn team van
experten, wordt hij dit keer uw Topcoach!

Uw tijd waard:
• U maakt gebruik van uw eigen
sterktes om uw team effectiever te
motiveren, te coachen en te leiden.
• U leert het beste uit uzelf, uw
team én uit uw klanten te halen.
• U optimaliseert uw
bedrijfsprestaties door zelfkennis,
leiderschap en coaching.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -40%
MO: Middelgrote onderneming
(>50 en <250 werknemers): -30%
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"Persoonlijk was het een super inspirerende opleiding die me veel nieuwe inzichten gegeven heeft."
Jo Dalm - Alter Expo

Steffi Van Ranst is
gepassioneerd in werken met talenten, zowel
in bedrijfscontext als in
de sportwereld. Op een
enthousiaste en positieve manier werkt zij
samen met individuen en teams om steeds
te blijven groeien en resultaten te bereiken.
Ze is sportpsychologe van de Belgian
Red Flames en werkt o.a. samen met de
Belgische Hockeybond. Jef en Steffi geven
bovendien samen de Pro License cursus
aan de KBVB.

In module 1 leggen wij de basis voor
uw zelfkennis, basis van alle succes. Wij
werken in deze TOP BUSINESS COACH
workshops met de testen Myers Briggs
Type Indicator Step II (MBTI) en Profile
XT (PXT). MBTI is een krachtig werktuig dat diepgaand inzicht biedt in uw
persoonlijkheid. Het geeft informatie
over hoe u in mekaar zit en hoe dat ook
heel duidelijke impact heeft op hoe u
omgaat met uzelf en uw medewerkers.
PXT is een instrument dat u informatie
geeft over uw denkstijlen, uw gedrag
en uw belangstellingen. Bij de start
geeft deze zelfkennis een zeer nuttige
informatie om uw succesvolle business
nog optimaler te organiseren en uw
mensen nog effectiever te engageren.
Aan bod komen: conflicthantering, besluitvorming, verandermanagement, stressmanagement, teamontwikkeling, enz.
Begrijp uzelf en u heeft per definitie meer
impact op de mensen in uw omgeving.

2 Emotionele Intelligentie (EQ)
Emotionele intelligentie is dé succesfactor voor elke mens. Emotioneel intelligent managen is de voorwaarde om
succesvol te kunnen zijn, op uw werk en
in uw privéleven. U kan het leren: geen
enkel mens wordt per definitie emotioneel intelligent geboren.
Door u bewust te zijn van uw omgeving
en de mensen waarmee u omgaat, kan
u veel effectiever resultaten realiseren
en op een prettige manier met anderen
omgaan. De vraag is natuurlijk, hoe
doet u dat? Wij besteden er een ganse
dag aan en bieden een stappenplan aan
waarmee u direct aan de slag kunt.
Aan bod komen: uitgewerkte en praktische strategieën voor het optimaliseren van uw zelfbewustzijn, uw zelfmanagement, uw sociale bewustzijn en
uw relatiemanagement.
Uw zelfbewustzijn levert per definitie
meer resultaten op in uw KMO, maar ook
in uw privéleven.

3 Leiderschap en Teamwerking
Gebaseerd op uw emotionele intelligentie zullen wij de belangrijke aspecten van
teamwerking onder de aandacht brengen door zeer specifieke cases, analyse
van de verschillende ingrediënten van
teamwerking en het realiseren van resultaten met een team. Elk bedrijf dat een
effectieve teamwerking installeert zal de
competitie overtreffen bij de klanten.
Uw belangrijkste taak als leider is het
beïnvloeden van anderen, om plannen te
realiseren via uzelf en uw mensen. Hoe
u omgaat met uw macht is daarbij een
belangrijk gegeven.
Aan bod komen: verschillende soorten
(positieve en negatieve) macht, het optimaal aansturen van uw mensen.
U krijgt inzicht in uw persoonlijke leiderschapsstijl.

4 Verhoog uw

leiderschapsvaardigheden
Om effectief leiding te geven moet u
uw stijl van leidinggeven afstemmen op
het competentieniveau van uw medewerkers. Een ervaren medewerker dient
helemaal anders te worden aangepakt
dan een nieuwe medewerker.
Welke leiderschapsstijl is het meest
effectief bij welk competentieniveau?
Aan bod komen: verschillende competentieniveaus, op maat gemaakt leidinggeven, uw praktijksituatie.
Bekijk per project hoe uw medewerkers uw doelstellingen op een effectieve
manier kunnen helpen realiseren.

Jef Brouwers en zijn team blijven gedurende de hele workshop tot uw beschikking om op al uw vragen, bedenkingen
en aanbevelingen te antwoorden.

"Jef toont aan dat je via
grondige zelfkennis en
doorgedreven aandacht voor
de andere, tot veel betere
samenwerking kan komen."
Pierre Christiaens - CEO,
Symoparasols

"Deze opleiding is heel
diepgaand maar biedt ook
echt waar voor uw geld. Ik
leer aan mezelf werken als
bedrijfsleider, als persoon,
maar ook hoe ik beter kan
omgaan met personeel."
Dini Broothaerts - zaakvoerster
Sergoyne Car-Parts
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