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Leiderschap gaat
niet over jou maar
over de ander.

TAKE A LEAP
Met dit programma is het mijn intentie om jou als
manager te helpen, doordat ...
Jouw senior IT-specialisten bewust
verantwoordelijkheid pakken.
Zij weten hoe ze processen kunnen stroomlijnen en
professionaliseren.
Zij het grotere plaatje kunnen zien, begrijpen en
benutten.
Zij zelf veel voldoening halen uit hun eigen
vakmanschap EN vanuit daar meer leiderschap
pakken.
EN dat zij conflicten niet uit de weg gaan, maar
ongemakkelijke gesprekken juist durven aan te
gaan.

FOCUS: TRANSFORMATIE
Tijdens dit programma willen we dat elke IT-specialist een
ware transformatie doorgaat, die als een grote overwinning
voelt. Het doel is een verandering in mindset, inclusief een
nieuw gedragspatroon. Deze transformatie zal op de
volgende drie vlakken plaatsvinden.

VAKMANSCHAP

PROFESSIONALISEREN

KLANTCONTACT

Je bent eigenlijk al expert, maar
je vindt het nog veel te
spannend om jezelf hiermee te
profileren. Tijd om
belemmerende gedachtes om
te keren, en jezelf beschikbaar te
stellen om anderen te helpen.

Een belangrijke taak als senior
IT-specialist is het optimaliseren
van het proces. Tijdens dit
programma leer je hoe je proactief die verbeterslagen ziet,
doorvoert en vooral anderen
daarin mee krijgt.

Naarmate jij meer
verantwoordelijkheid pakt,
wordt de relatie met de klant
steeds belangrijker. Deze relatie
is gebaseerd op vertrouwen.
Bouw bewust aan jouw relaties
met jouw stakeholders.

METHODE
80% DOEN - 20% THEORIE
We weten allemaal dat we het meeste leren door te doen. Dit
programma onderscheidt zich omdat op dat "doen" de nadruk ligt. Met
vooral persoonlijke coaching en relevante theorie word je als deelnemer
geholpen om jouzelf uit te dagen, grote stappen te zetten, en zowel aan
jouzelf als de omgeving te bewijzen dat jij dit kan!

IT LEADERSHIP EXPERTISE
Melissa Marijnen richt zich volledig op de leiderschapsuitdagingen van
IT specialisten. Zo kent ze de doelgroep zeer goed. Ze kent de business
context goed. En ze weet welke tone-of-voice, en mogelijke stappen
het gemakkelijk maken voor de deelnemer om die grote verandering
aan te gaan.

3 KLANTEN
AAN HET
WOORD:

"Eerst dacht ik eigenlijk nooit na over hoe ik als
leider ben. Een totale blinde vlek dus. Nu haal ik
juist voldoening uit mijn team beter te laten
samenwerken, en mijn klant te overtuigen van de
beste keuzes voor zijn organisatie."

"Melissa onderscheidt zich van andere trainers door
onze IT Specialisten direct in de actiemodus te zetten
en niet in de luistermodus en comfort zone te
houden."

"Ik vond het super moeilijk om mijzelf als expert te
zien. En vooral om anderen hier van te overtuigen.
Melissa heeft dit heel laagdrempelig gemaakt,
waardoor ik nu meerdere projecten help."

PROGRAMMA INHOUD
De looptijd is 10 - 12 weken, voor max. 10 personen.

LEIDERSCHAP KICK-OFF

2X SUPERVISIE

Tijdens deze twee-daagse duiken we in de meest
voorkomende uitdagingen van een leider op het
gebied van teamdynamiek, klantcontact en
vakmanschap/profileren. Elke deelnemer bepaalt
wat zijn/haar grote transformatie-doel is.

De deelnemers stellen tijdens deze sessie vragen
over hun leiderschapsuitdagingen, en worden zo
direct op basis van hun eigen behoefte concreet
geholpen om de volgende stap te zetten.

3X 1-OP-1 COACHING & VOXER

LEIDERSCHAP LIFT-OFF

Deze gesprekken geven specifieke aandacht aan de
individuele situatie en behoefte. Na elke sessie
worden de volgende stappen bepaald. Ook kunnen
de deelnemers tussendoor met Melissa via Voxer
(audio-messaging-app) sparren over uitdagingen.

We ronden het programma gezamenlijk af, met
een dag gericht op het vieren van de gemaakte
stappen, leren van de gemaakte fouten, en kijkend
naar de stappen die de deelnemers gaan zetten.
Afsluitend met een certificaat uitreiking.

2-daagse - op locatie - start programma

60 min. per persoon - online - elke 3 weken

2 uur - online - week 4 & 8

1 dag - op locatie - week 12

EXTRA DAG: KLANT CONTACT
Op basis van het voorgesprek, raad ik aan om het
programma aan te vullen met een simulatie dag, waarbij we
werken met een acteur-trainer. Deze dag helpt de
deelnemers een grote sprong te maken in klantcontact.

DEEL 1: EIGEN PATROON

DEEL 2: TIPS EN TOOLS

DEEL 3: 2X OEFENEN

In de ochtend worden de
deelnemers direct in het diepe
gegooid, door met de acteur
een gesprek te doen, zonder
voorbereiding, zodat ze worden
geconfronteerd met hun
"natuurlijke" communicatie stijl.

Voor de lunch krijgen de
deelnemers tips en tools om
hun gesprek en communicatie
stijl te verwerken, en worden ze
uitgedaagd om het zelfde
gesprek voor te bereiden voor
de middag.

Elke deelnemer gaat het
gesprek weer aan en oefent zo
met het toepassen van een
nieuwe stijl. Na een rondje
feedback doet de deelnemer
het nogmaals. Zo worden er
snel grote sprongen gemaakt.

Contact
Nog kort over mij:
Ik ben 39 jaar, volgend jaar 40! Moeder van
zoontje Quintus, en samenwonend met vriend in
een dorp boven Amsterdam.
Ik train/coach zo'n 15+ jaar mensen op het gebied
van leiderschap. En richt mij sinds 2016 specifiek
op IT'ers.
Ik help senior IT'ers hun stem te uiten, ambitieus
te zijn, en actie te ondernemen.
Ben jij er klaar voor?
Melissa Marijnen, IT Leadership Coach
melis@melissamarijnen.com
06-15143234

