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Sleutel voor een wendbare organisatie

Verbindend 
leiderschap

TrajecTen op Basis Van eQi®

De ontwikkeling van emotionele intelligentie (EI) is van doorslaggevende 
betekenis voor onze persoonlijke effectiviteit, in het omgaan met anderen 
en flexibiliteit. Dit is te meten!

De gevalideerde EQ-i®-test van Dr BarOn wordt wereldwijd gezien als de 
meest betrouwbare test om de emotionele intelligentie te meten. De  
verschillende testen zijn wetenschappelijk onderzocht en toepasbaar op:
4 Persoonlijke effectiviteit
4 Leiderschap en management
4 Teambuilding
4 Selectie talentmanagement
4 Commerciële slagkracht

emotionele intelligentie leidt tot meer vitaliteit,  
leiderschap en hogere prestaties.

Leiderschap

EQ-i

Coaching

Leiderschap

EQ-i

Coaching



Hoe wenDBaar is uw organisaTie?
We leven in een tijd van continue veranderingen. Interessant, complex én 
spannend. Het is aanpassen of uitsterven… Wendbaarheid is een must om 
snel én goed te kunnen veranderen. Hiërarchisch en directief leiderschap 
zijn old school. Als leidinggevende moet u in staat zijn uw medewerkers en 
teams te bekrachtigen. Dat doet een sterk appèl op goed ontwikkelde  
emotionele intelligentie. Wij geloven dat die kwaliteit begint bij uzelf, om 
van dáar uit te functioneren. Hoe wendbaar en verbindend bent u?
Het leertraject ‘Verbindend leiderschap’ brengt u verder.

LeerTrajecT 
Verbindend leiderschap in 5 stappen
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Verbindend
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aanpak 
Stap 1: Intake ontwikkelingsbehoefte 
Stap 2: EQI – 0-meting
Stap 3: Ontwerp ontwikkelingsprogramma
Stap 4: Zelfonderzoek, reframing, casuïstiek, intensieve coaching
Stap 5: Verankering in de dagelijkse praktijk, follow up

resuLTaTen (organisatie en individu)
4 U herkent uw eigen emoties, kunt ze plaatsen, rationeel en gevoelsmatig 
4 U gaat meer waardengestuurd en gebalanceerd leven en werken
4 Uw uitdrukkingsarsenaal en expressie nemen toe
4 U krijgt meer diepgang in relaties en weet teams te versterken
4 U bent wendbaarder, ondernemender én creatiever

Kijk op: www.theartofpeople.nl/verbindendleiderschap


