PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR
COMMUNICATIE - EN EVENTMANAGERS

Masterclass van Nicoline van Straten en Jane Coerts

Wil je ervaren hoe je je speelveld als communicatieprofessional versterkt en events kunt
ontwerpen die de ontwikkeling van je organisatie ondersteunen? En heb je de ambitie
om:
•
•
•
•

Een strategische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie;
Jezelf verder te ontwikkelen als waardevolle schakel tussen directie en overige
betrokkenen;
Je vermogen uit te breiden om de belangen en beweegredenen van betrokken
doelgroepen te doorgronden;
Strategische communicatie te ontwerpen met een verrijkend effect en een hoge
return on investment?

Dan is de masterclass ‘Persoonlijk Leiderschap voor communicatie- en eventmanagers’
een aanrader.
Live communicatiekenner Nicoline van Straten en trainer/coach op het gebied van
persoonlijk en professioneel leiderschap Jane Coerts laten je graag ervaren hoe en waar
je jouw potentieel nog effectiever kunt inzetten bij de realisatie van betekenisvolle events.

Opbouw programma
Dag 1:
De live communicatiespecialist.
Hoe kun je schakel zijn tussen de directie/opdrachtgever en de beoogde doelgroepen van
live communicatie? Waar zit jouw groeipotentieel? Wat wil jij leren?
Dag 2:
De lerende organisatie: begrijpen en doorgronden van verandering/ontwikkeling en leren
inzoomen op de onderstroom. De beoogde doelgroepen in beeld brengen en verbinden
aan de doelstellingen. Hoe verklaar je je keuze voor een event in het arsenaal van
mogelijkheden?
Dag 3:
De transitiecirkel leren kennen en hanteren en diagnostiek van veranderprocessen: waar
stroomt de energie en waar stagneert het? Werken met casuïstiek.
Dag 4:
Communicatieve interventies en werkvormen om verandering te ondersteunen.
Presentatie van je case.

Data, locatie en kosten

Reacties

De 4-daagse leergang vindt plaats op:

“Ik heb andere kanten van mezelf leren kennen en
kan door een andere positie in te nemen m’n rol
beter invullen. De training heeft direct effect: ik kan
beter aan- en bijsturen en voel me een waardevolle
gesprekspartner”

•
•
•
•

Woensdag 22 november 2017
Donderdag 14 december 2017
Donderdag 18 januari 2018
Woensdag 14 februari 2018

Van 10.00 tot 17.00 uur. Een historische pand in het
centrum van Leiden is het inspirerende decor van
de leergang.
Het cursusbedrag bedraagt € 1.600 ex BTW.
Leden van LOGEION en van het Genootschap voor
Eventmanagers krijgen € 200 korting. Inbegrepen
zijn lesmaterialen, 4 lunches en overige verzorging
gedurende de dagen.

“Stilstaan bij mezelf in ’t werk, bezinning. Het heeft
me echt geholpen!”
“Ik heb meer rust gevonden en ontspanning.”
“Ik kan me robuuster opstellen; ik hoef niet alles op
te lossen.”
“Ik vergat mezelf nogal eens in m’n werk. Nu
zeggen m’n collega’s: je staat steviger, je bent
gegroeid!”

Je kunt meer info vinden op www.livehouse.nl en
je opgeven door een mail te sturen aan
nicoline@livehouse.nl of te bellen met Nicoline
op 06 55 33 54 14.

De begeleiders
Nicoline van Straten (Live House)
Nicoline van Straten werkt vanuit de overtuiging dat ‘live’ communicatie een
bijzondere en krachtige vorm van communicatie is. Ze combineert systemisch kijken,
psychologisch en zakelijk inzicht met een heldere communicatie aanpak. Daarbij
heeft ze een scherp oog voor de beweegredenen van de doelgroep. Nicoline is met
haar analytische aanpak en jarenlange ervaring een strategische sparring partner
voor veel grote bedrijven en (overheids)instanties en zeer waardevol bij het maken
van de vertaalslag van strategie naar een communicatieconcept.
Concepten van haar hand zijn altijd verrassend, pakkend en dragen altijd bij aan de
ROI voor de organisatie. Daarbij heeft ze een enthousiasmerende en versterkende
werking op mensen.
www.livehouse.nl | (06) 55 33 54 14

Jane Coerts (Stream – Leven en werken met passie)
Jane begeleidt leiders en begeleiders om de dialoog met zichzelf en anderen aan
te gaan. Dat is een spannend én vaak vervullend proces waarbij je steeds wordt
uitgenodigd je patronen en vaste denkbeelden los te laten en met nieuwe ogen,
oren en tastzin te kijken, te luisteren en te voelen wat de essentie is van wat zich
in het hier-en-nu voordoet en wat nodig is voor een volgende ontwikkelstap.
Jane is analytisch, sensitief en uitdagend en heeft veel ervaring als begeleider van
leiderschaps- en transitietrajecten bij profit en non-profitorganisaties.
www.streamsite.nl | (06) 15 54 72 21

