Waar worstelden onze klanten mee?
Problemen waar onze klanten mee worstelden voordat ze succesvol gebruik
maakten van onze trainingen en begeleiding:
team-gerichte problemen:
• lauwe, afwachtende teams of afhankelijke teamleden
• strubbelingen/onenigheden in hun team om zaken voor elkaar te krijgen
• energieverlies aan mensen meekrijgen
• benutten van potentieel in hun teams
• onwil van het team
• geringe acceptatie van hun leiderschap door anderen
• groei / benoeming van medewerker naar leidinggevende van hetzelfde team
• lage betrokkenheid in hun (project)team
• teams die als los zand aan elkaar hangen /ontbreken van samenhang binnen het team
organisatie-gerichte problemen
• werken in een ongeïnspireerde of extreem rationele omgeving
• leidinggeven aan verandering
• het gebrek of twijfel aan vertrouwen in de organisatie en zichzelf
• korte termijn benadering en besluiten van de lijn/directie voor de organisatie
• bedrijfscultuur en hun eigen loyaliteit naar individuele mensen
• hun zichtbaarheid of het gebrek daaraan
• formuleren van hun visie en het overtuigen van anderen van deze visie
• interventies die hun doel voorbij schieten en averechts eﬀect hebben
• overgang van KPI-gedreven naar intrinsieke motivatie
• uitvoeren van besluiten van de directie waar zij zelf niet achter staan
• gevoel van onder een vergrootglas liggen van zowel het team als van directie
• directief of autoritair leiderschap
• overtuigen of beïnvloeden van hun directie om het anders te doen
persoonlijk leiderschap problemen
• niet kunnen meekrijgen van hun team /weinig vertrouwen hebben van hun team
• spannende en stressvolle situaties waarin zij zich niet onder controle weten te houden
• vinden van de juiste woorden om te laten zien wat van binnen leeft
• mensen die dominant en overweldigend overkomen
• hun perfectionisme en oordelen over zichzelf en anderen
• fysieke klachten als gevolg van stress, gejaagdheid, spanning, hoofdpijn etc.
• weinig vertrouwen in eigen kunnen of invulling van hun nieuwe leiderschap
• geduld opbrengen als dingen niet lopen zoals zij willen
• uit hun eigen kracht worden getrokken
• problemen van anderen overnemen
• wantrouwen van anderen naar zichzelf
• het stellen van grenzen aan zichzelf en aan anderen
• durven doorvragen en feedback geven, ook naar directies toe
• niet kunnen ontvangen omdat ze liever geven
• overgang van “moeten” naar “willen”
• enthousiasmeren van hun mensen
• veel woorden nodig hebben om mensen te overtuigen
• te hoge verwachtingen van zichzelf en anderen
• verbinding met anderen verliezen door hun eigen ongeduld
• verwachtingen van anderen of wat anderen van hen denken
• angst om afgewezen te worden
• denken in problemen in plaats van oplossingen
• loslaten van oude negatieve overtuigingen en patronen
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