FYNCH LEADER
Programma voor leidinggevenden
Een plezier gedreven leider schept een omgeving waarbinnen professionals en andere
leidinggevenden zich kunnen ontwikkelen en excelleren. Zowel binnen hun zakelijk als
persoonlijk leven. En hen te helpen met het identificeren van hun authentieke intrinsieke kracht.
Zodat zij zich vervolgens veel gerichter kunnen ontwikkelen tot de professional of leidinggevende
die ze écht willen zijn en hun ambities waar weten te maken.

If you
aren’t making a
difference in
other people’s lives,
you shouldn’t be in
business - it’s that
simple

In lijn met onze Triple FYNCH™ methodiek hebben wij FYNCH LEADER ontwikkeld. Binnen dit
programma leer je hoe je vanuit je eigen authentieke intrinsieke kracht richting kunt geven aan
anderen. En bijna als vanzelf hun betrokkenheid en loyaliteit ontvangt. Op die manier ben je in staat
om met nog meer plezier de aanwezige talenten en krachten in je omgeving te verbinden aan de
richting van je organisatie, afdeling of team(s).

Bouwstenen
BASIS FYNCH LEADER
Voordat we met een leidinggevende aan de slag gaan, dient
hij of zij eerst FYNCH PRO succesvol te hebben doorlopen.
Vanuit deze solide basis gaan we volgens van start met FYNCH
LEADER.
VERVOLG FYNCH LEADER
FYNCH LEADER bestaat uit één intensieve module van 3 dagen
en 1 avond waarin we het recept delen dat de meest succesvolle plezier gedreven leiders van dit moment toepassen
in de praktijk. Een krachtige mix van theorie, ervaringen en
inspiratie die je gaat helpen om jouw omgeving in beweging
te brengen.
Module Lead, learn & inspire
Create impact! Van visie & strategie naar concrete resultaten.
Een ontdekkingstocht langs een beproefd concept van
leidinggeven, praktisch toegepast op jouw organisatie,
afdeling of team.

FYNCH, VOORBANCKEN 12D, 3645 GV VINKEVEEN T 0297-593992 E HALLO@FYNCH.NL I WWW.FYNCH.NL

ONTWIKKELING EXTRA
•
•
•
•
•
•

MC Samenwerken
MC Coachen
MC Personal Branding
MC Presenteren
MC Mentaal en Fysiek FIT
Individuele coachingsessie(s)

