Leiderschap in
samenwerken

Training

Leiderschap in samenwerken
Goed kunnen samenwerken is voor iedere organisatie van groot belang. Samenwerken in netwerken, allianties en
strategische partnerships blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig. Netwerkleiderschap is nodig om de kans op
succesvol samenwerken te vergroten. Deze nieuwe vorm van leiderschap gaat over het creëren van deCommon
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en het vervullen van alle benodigde netwerkrollen. Deze training helpt die condities en rollen te doorzien
en biedt
u
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handvatten om hier beter mee om te gaan.
3723 MB Bilthoven
030 207 20 20

Bent u regelmatig betrokken in netwerken, allianties of strategische partnerships en wilt u beter worden
in uw eigen
info@commoneye.nl
leiderschap in samenwerkingen? Dan is onze training interessant voor u. De training is mede gebaseerd
op het
www.commoneye.nl
managementboek van het jaar 2013 ‘Leren Samenwerken tussen Organisaties’ en het artikel ‘Netwerkleiderschap’ uit
2017.

Training

Voor wie?
Deze training is voor iedereen die zich netwerkleider mag noemen; mensen die regelmatig samenwerken met anderen
over de grenzen van de eigen organisatie, afdeling of groep heen. In het verleden hebben wij mensen met diverse
functies mogen trainen, zoals bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, professionals, alliantiemanagers, managers
strategie & innovatie, transitie- en relatiemanagers.

Data
• woensdag 9 oktober en donderdag 10 oktober 2019
• woensdag 4 maart en donderdag 5 maart 2020
• woensdag 15 april en donderdag 16 april 2020.
Inclusief een avondprogramma op de eerste dag.

Contact:

hebt u vragen of wilt u zich inschrijven? Dat kan via info@commoneye.nl of via telefoonnummer 030 207 20 20.

Training

Locatie
In het midden van het land; de definitieve locatie ontvangt u ruimschoots voor aanvang van de training.

Prijs
¤1.500,- inclusief lesmateriaal, eten/drinken en indien gewenst een overnachting in de nabije omgeving, exclusief BTW.

Materiaal
Tijdens de training ontvangt u een exemplaar van het boek ‘Leren Samenwerken tussen Organisaties’ en een exemplaar
van het bijbehorende werkboek. Daarnaast krijgt u toegang tot onze digitale leeromgeving.

Uw trainers
U wordt deze dagen begeleid door meerdere trainers van Common Eye (www.commoneye.nl). Zij zijn allemaal expert op
het gebied van samenwerken en alliantiemanagement.

Contact:

hebt u vragen of wilt u zich inschrijven? Dat kan via info@commoneye.nl of via telefoonnummer 030 207 20 20.

Training

In de training
• leert u de essentie van netwerkleiderschap: werken aan de condities voor een kansrijke samenwerking
• krijgt u inzicht in de verschillende rollen van netwerkleiderschap en in uw eigen voorkeuren
•	
bent u in staat om met uw partners een gedeelde ambitie tot stand te brengen, met goed begrip van
uw eigen
Common
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belang en de belangen van uw partners
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• weet u hoe u een alliantie of netwerk professioneel kunt organiseren en het proces vorm kunt geven
3723 MB Bilthoven
• krijgt u concrete handvatten hoe u met partners kunt bouwen aan vertrouwen
030 207 20 20
• kunt u een samenhangende analyse en beoordeling maken van een samenwerking
info@commoneye.nl
• heeft u brede set aan interventies tot uw beschikking voor het verbeteren van samenwerkingen. www.commoneye.nl

Voor meer informatie kunt u
met ons contact opnemen:
info@commoneye.nl
030 207 20 20
www.commoneye.nl

