Case study

Leiders creëren leiders

Van intentioneel gedrag naar feitelijk merkbare en
meetbare bijdragen
Leiders in hun kracht zetten om teams en medewerkers sterker te maken
Transformeren van product-gericht naar fullservice organisatie
Bovemij heeft een strategie 2020 gedefinieerd
onder de titel ‘Samen vooruit’ met als
ondertitel ‘van afhankelijkheid naar
zelfstandigheid’. In de strategie zijn visie, missie
en kernwaarden vastgelegd.
Aanpak
Van intentioneel gedrag naar feitelijk merkbare
en meetbare bijdragen van individuen en team.
De uitdaging is vertaald naar een programma
waarin leren en ontwikkelen van management
wordt vormgegeven. Het bestaat uit drie delen:
• Een oriëntatie op eigen krachten,
persoonlijkheid en groepsdynamiek
• Een 3-daags BOOSTcamp waarin deelnemers
worden geïnspireerd om hun eigen gedrag
te verbinden aan de doelen van de
organisatie
• Coaching waarin de praktijk leidend is en
managers zowel op individueel niveau als op
groepsniveau worden begeleid om waar te
maken wat hun opdracht en
ontwikkelpunten zijn

Leadership Intent als concept
Het concept Leadership Intent wordt gebruikt om
de leiders in hun kracht te zetten en de teams en
medewerkers sterker te maken vanuit de
doelstellingen van de organisatie.
Vanuit het management programma worden
aanknopingspunten gecreëerd om medewerkers
te inspireren om aan de hand van kenmerken van
een klantgerichte ondernemende cultuur,
prestaties te leveren.

Resultaten
Medewerkers ervaren concrete
resultaten in het verbeteren
van de samenwerking

Programma en projectdoelen
zijn behaald

Impact
Programma op maat
ontwerpen voor resultaat
Het programma is een
combinatie van live trainingen
en workshops ondersteund
door een online Leadership
Intent platform.
Dit platform bevat 32 online
learning modules waarin de
leerstof, de tools en de
handvatten vanuit het
leadership intent concept
verder versterkt en verankerd
worden binnen de organisatie.

Kritische Succesfactoren
Praktisch programma
Zakelijk perspectief verankerd in
de praktijk, waardoor situaties
herkenbaar zijn en nieuw
gedrag geleerd kon worden

Consistente aanpak
Het programma wordt gecascadeerd door de gehele
organisatie

Verandermanagement
Professionele veranderkunde in
de praktijk met regelmatig
intensieve afstemming met de
sponsoren

Bekijk ook onze case:

‘Persoonlijk leiderschap
om de toekomst te
verzekeren’
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