Mentale Mobiliteit

Mentale Mobiliteit – Motor voor Organisatieontwikkeling
Uw organisatie beweegt mee in de huidige turbulente wereld. Dat vraagt een grote mate van
flexibiliteit en resultaatgerichtheid.
Van u wordt veel verwacht:




Creatief denken en handelen
Resultaatgerichtheid
Inspirerend leiderschap

Hoe brengt u dat tot stand? Wat betekent dit voor u persoonlijk? En voor uw medewerkers? Welke
effecten heeft dit op uw omgeving?
Het programma mentale mobiliteit is gericht op het verkrijgen van inzichten en vergroten van
uw effectiviteit in deze complexe vraagstukken.

Wat is Mentale Mobiliteit?
Mentale Mobiliteit focust zich op uw persoonlijke en professionele ontwikkeling als manager.
Zodat u in staat bent in uiteenlopende situaties de juiste competenties in te zetten, nu en in de
toekomst: mentale mobiliteit.
In samenspraak met u wordt bepaald welke
inhoudelijke complexiteit en persoonlijke
ontwikkelwensen verder uitgediept worden.
Wij
koppelen
uw
persoonlijke
competentieontwikkeling
aan
concrete
opgaven en situaties. Hierdoor wordt het
geleerde direct toegepast in de praktijk
en is uw leereffect optimaal.
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Mentale Mobiliteit
Deze unieke combinatie biedt Pool Management &
Organisatie u in de persoon van Ellis Brinkman, als
professioneel coach en interim manager heeft zij jarenlange
ervaring in zeer uiteenlopende opdrachten en organisaties.

Organisatievoordeel
Voor uw organisatie is het programma Mentale Mobiliteit winst
op vier terreinen:
 Vergroting van ondernemerschap
 Vergroting mentale mobiliteit, daarmee inzetbaarheid
 Aanscherping persoonlijke effectiviteit
 Verbreding van strategisch inzicht

Voor wie?
Lijnmanager of Senior proces- of projectmanager
(HBO+ niveau en tenminste 5 jaar relevante werkervaring)
U bent een ervaren manager die zich begeeft in een (steeds) veranderende omgeving. U excelleert
als een inspirerend manager die zich richt op kansen en mogelijkheden. Door uw ervaring bent u in
staat om uw impact op uw omgeving te analyseren. Op basis van deze zelfreflectie wordt u
geoefend in het aanscherpen van uw vaardigheden, houding en gedrag.
Kortom, u vergroot uw mentale mobiliteit. Wij werken op basis van concrete door u aangedragen
situaties zodat u de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen en ervaren.
Op basis van een maatwerkprogramma geven wij samen met u antwoord op de volgende vragen:








Wat is de werkelijke opgave?
Welke actoren beïnvloeden mijn proces en kan ik interventies voorkomen?
Hoe herken ik blokkades en voorkom ik ze?
Welk leiderschap vraagt dit van mij en hoe vul ik dat in?
Wat zijn mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten?
Welke invloed heeft mijn handelen op mijn omgeving?
Hoe vergroot ik mijn bewegingsruimte en slagkracht?

Dit programma wordt in één-op-één sessies gehouden. U wordt direct en intensief gespiegeld op
de effectiviteit van uw gedrag en houding, om zo uw eigen vaardigheden als leider of manager te
vergroten, nu en in de toekomst. Dit levert u inzicht, flexibiliteit en ruimte op.
Ellis Brinkman werkt conform NOBCO
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