MOTIVEREND
LEIDERSCHAP; JE MOET HET MAAR
DURVEN!
Willen anderen jou graag volgen en kun jij anderen meenemen op de weg die jij voor ogen hebt? Steeds zoekend naar
het beste in jezelf en in de ander? Naar diens waardevolle bijdragen en kwaliteiten voor jullie bedrijf en naar die van
jou? Probeer jij steeds “de beste versie van jezelf te zijn” en daag je jouw medewerkers hiertoe uit? Durf jij buiten de
gebaande paden en hiërarchische lijnen binnen het bedrijf te gaan omdat je weet dat hiermee jullie bedrijf soms meer
gediend is dan op de van oudsher vastgestelde wijze?
Ben jij van nature een liefdevol leider, krijg jij mensen, ogenschijnlijk als vanzelf, mee op het beoogde pad en in jouw
visie, werkt jouw enthousiasme en gedrevenheid aanstekelijk en motiverend voor jouw medewerkers? Kun jij samen
met hen werken aan de doelstellingen van jullie bedrijf of is dat een proces dat zich vooral intern bij jou afspeelt? Zoek
jij steeds een respectvolle en open communicatie op in de omgang met jouw medewerkers?
Ja? GEWELDIG!
Jullie bedrijf floreert, ongetwijfeld, als geen ander en alle
teams en medewerkers functioneren naar vol vermogen. Wat
heerlijk om op zo’n soepel rijdende trein te zitten! Als
leidinggevende ben jij vooral bezig om te faciliteren en je
medewerkers te coachen op weg naar de “beste versie van
zichzelf”. Want jij weet als geen ander dat daar het succes
van jullie bedrijf grotendeels door wordt bepaald.
Het is echter niet altijd zo eenvoudig om als leidinggevende ook een goed (team-)leider te zijn. De eerste is je functie,
maar het tweede ben je zelf en alles wat jij hierbij meeneemt aan kwaliteiten, maar ook aan moeiten of gebreken.
In je leiderschap moet je groeien, moet je durven falen en soms ook kwetsbaar kunnen zijn. De groei die jij doormaakt
gun je ook je medewerkers; jij faciliteert deze groeiprocessen, ondersteunt en coacht hen hierbij op respectvolle én
liefdevolle wijze. Wanneer het jou niet lukt durf je, misschien kwetsbaar, aan anderen om hulp te vragen bij dit
leerproces.

Wees vandaag de Allerbeste versie van jezelf!
Hulp nodig bij het leren Motiverend Leiderschap te tonen? Dat mag!
Ik sta je graag bij.
Ellen Hermens – Business Coaching
www.ellenhermens.nl
info@ellenhermens.nl

