Impact maken met jouw waarom
Group Training
Training code

CGAHOWG1CD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

1

Kosten

€350,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Impact maken met jouw waarom
Waar geloof je in? Wat is jouw kernboodschap? Waarom doe je de dingen die je doet, zoals je ze doet?Als je
werkt aan jouw kernboodschap en deze op een inspirerende manier uitdraagt leidt dat tot beweging. Jouw
'waarom' is dan het startpunt voor je persoonlijke visie en het inspireren van anderen.
Mensen geloven in wat jij gelooft, dat is de kernboodschap van Simon Sinek. Als je weet waarom je de
dingen doet zoals je ze doet, is dat je anker. Het “hoe” je dingen doet en “wat” je doet is dan een makkelijke
resultante.
We gaan opzoek naar jouw 'waarom', 'missie' of 'overtuiging'. Wat vind jij belangrijk en hoe vertaal je dat
naar een inspirerende persoonlijke kernboodschap. Die ga je gebruiken om daarmee jouw omgeving te
inspireren en impact te maken.

Voor wie is Impact maken met jouw waarom
Deze training is voor mensen die erin (willen leren) geloven dat persoonlijk leiderschap en het uitspreken
van je visie en je kernboodschap leidt tot een verandering. Je hebt een idee of visie/missie die belangrijk
voor jou is en waarmee je (meer) impact wilt leren maken.

Voorvereisten
Voordat je deze training kunt volgen, dien je eerst de training Empathisch luisteren (communicatieve
vaardigheden en gespreksbeheersing) gevolgd te hebben.

Doelstellingen
We gaan opzoek naar jouw 'waarom', 'missie' of 'overtuiging'. Wat vind jij belangrijk en hoe vertaal je dat
naar een inspirerende persoonlijke kernboodschap.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

