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Key benefits
Dit programma van drie dagen
laveert tussen een training en
een heidesessie . Het
programma is maatwerk en
volledig toegespitst op het
oplossen van een
managementkwestie die speelt
binnen uw organisatie.
U werkt met uw directieteam
aan de oplossing voor uw
persoonlijke en professionele
challenge door:


ondersteuning van kritisch
geselecteerde
managementexperts



eén-op-één coaching



intervisie met uw directie
team



presentaties van uw eigen
medewerkers



een uitdagende blik op
huidige kaders en ideeën
over leiderschap



een afsluitende
conferentie.

Leidinggeven is verrassen en
verrast worden. Geplande en
ongeplande gebeurtenissen
wisselen elkaar immers continu af.
Dat vraagt om een ruime, open blik
van u als leider van een organisatie.
Om u scherp en objectief te houden
kunt u een frisse wind van tijd tot
tijd goed gebruiken. Laat u
meenemen door de IJsselmeer
Challenge op een tocht die de
gebaande paden verlaat en lastige
managementkwesties in een heel
ander daglicht stelt.
De IJsselmeer Challenge is een
trainingsprogramma/heidesessie
van drie dagen, in een luxe,
ontspannen setting met een
nautisch tintje. Het programma is
puur maatwerk en volledig
toegespitst op een
managementkwestie die speelt
binnen uw organisatie. Hiervoor
maken we een uitgebreide analyse
van het probleemgebied of voeren
een quick scan uit. Tijdens de
Challenge gaat u hier samen met uw
mede directieleden intensief mee
aan de slag.

Laat u verrassen
Het programma van de IJsselmeer
Challenge is ingedeeld in drie
modules: de zienswijze, ervaringen
van buiten en oplossingsrichtingen.
Elke module heeft zijn eigen
sprekers, die op inspirerende
locaties rond het IJsselmeer aan het
woord komen. Zo praten zes
topdocenten u bij over uw
onderwerp, in het licht van de
hedendaagse
managementtheorieën. Naast deze
sprekers nodigen we
(lijn)functionarissen van uw eigen
organisatie uit, die vanuit hun visie
het probleem (de challenge)
toelichten. De discussies die hieruit
volgen, leveren vaak verrassende
resultaten op! Natuurlijk is er alle
ruimte om de informatie en
indrukken rustig te verwerken. Het
logboek helpt u daarbij. Op de
laatste dag houden we een
compacte managementconferentie.
Onder leiding van een ervaren
gespreksleider komt u dan tot een
synthese van alle opgedane kennis
en ervaringen.

Laat u inspireren
U werkt aan uw persoonlijke en
professionele doelstellingen door:
 Ondersteuning van kritisch
geselecteerde
managementexperts.
 Eén-op-één coaching.
 Intervisie.
 Een uitdagende blik op huidige
kaders en ideeën over
leiderschap.



Laat u informeren
De IJsselmeer Challenge:
 Is een op maat gesneden
verdieping in een actuele
managementkwestie in uw
organisatie.
 Is bestemd voor kleine
directieteams, senior
leidinggevenden en
ondernemers van 35 tot 55 jaar
met jarenlange
leiderschapservaring.
 Biedt een uitgebreide analyse of
quick scan van het
probleemgebied, mét
rapportage. De
voorbereidingsperiode bedraagt
dan ook minimaal acht weken.
 Geeft hand-outs en boeken over
de managementkwestie.
 Biedt een excellente
leerervaring door topdocenten
én lijnfunctionarissen van uw
eigen organisatie uit te nodigen
als sprekers en
discussiepartners.
 Omvat een compacte
managementconferentie om tot
een samenvatting van alle
informatie te komen.
 Bevat een onvergetelijke
nautische teamactiviteit.



Biedt transfers per luxe zeiljacht
en een plezierige
verblijfsomgeving.

De kosten



Maximaal vijf deelnemers.
€ 4.000 tot 9000,- exclusief BTW
per deelnemer.*
All in.

*Bij een directieteam van twee personen geldt
een toeslag van € 3000,- per deelnemer.

