HET PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
van ………… …………..
authenticiteit . duurzaam ontmoeten . kwetsbaarheid

Vertel het me en ik zal het vergeten
Laat het me zien en ik zal het onthouden
Betrek me en ik zal geïnspireerd raken
Laat het me beleven en ik zal een stap maken
Confucius
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De leervragen
Persoonlijke balans
Nu kijk je dagelijks gemiddeld 20 keer op je smartphone, checkt
(tot voor kort) 2 keer per dag je Facebook-account. Je volgt Twitter,
Linkedin en zelfs Instagram, gebruikt talloze apps en consumeert
al doende talloze video’s, foto’s en zo’n 100.000 woorden. Je
verwerkt nu al 20 keer zoveel informatie als 20 jaar geleden en je
bent inmiddels net zoveel tijd online actief als dat je aan slapen
besteedt. En zelfs dat gebeurt niet meer ongestoord; bij twee van
de drie mensen ligt de GSM tijdens het autorijden onder
handbereik. Dit alles is niet zonder gevolgen. Je hebt
langzamerhand een kortere aandachtspanne dan een goudvis, je
IQ daalt namelijk door het continue checken van e-mail en je
ondervindt de negatieve effecten van de door licht en geluiden van
de GSM en de straling van WiFi gestoorde slaapritme. Internet is
FastFood voor de geest. Je snackt tweets en filmpjes, snaait feitjes.
Het heeft grote invloed op je persoonlijke balans.
De leervragen die hierbij horen zijn:
•
•
•

Hoe doorbreek je jouw "vaste "script?
Hoe realiseer je persoonlijke balans?
Hoe coach je jezelf?

Persoonlijke Leiderschap
Uiteraard heb je ervaring in de branche, ken je jouw klanten goed, zit je
boven op de resultaten en ben je gewend om snel te reageren op
ontwikkelingen. Je kent de acties tot in het detail; er ontgaat jou weinig.
Voornamelijk worden jouw talenten aangesproken op: probleemoplossend
vermogen, praktische intelligentie, kennis van de bedrijfstak, de (lokale)
markt, de producten, diensten en systemen, omgangsvormen, respect,
representativiteit en praktisch leidinggeven. Anno 2020 en volgende jaren
worden voor jou andere talenten belangrijker zoals besluitvaardigheid vanuit
authenticiteit, denken en doen vanuit persoonlijk leiderschap, klantgericht
werken vanuit duurzaam ontmoeten en managen vanuit kwetsbaarheid.
Oftewel naast inhoud, proces en relatie veel meer gebruik maken van gevoel,
creatie en essentie. De leervragen die hierbij horen zijn:
•
•
•

benut je jouw persoonlijk leiderschap en authenticiteit maximaal?
welk ander gedrag en nieuwe vaardigheden heb je nodig om
jouw functie de volgende jaren uit te oefenen?
Hoe pak je een spiegel in plaats van een vergrootglas?
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Harry G. Selier
Als zeer ervaren trainer en coach gebruikt Harry Selier de
afgelopen 21 jaar De Paardenspiegel om zijn deelnemers een
echte ontmoeting te laten beleven. Zijn boek De Ontmoeting,
Expeditie naar het Nieuwe Script was voor velen een doorbraak
om de ontmoeting met zichzelf aan te gaan. Immers jezelf
ontmoeten leer je niet op school en je doet het de hele dag!
De inkadering van zijn werk wordt ingegeven door de Logische
Niveaus van Bateson & Dilts (NLP). Door Berthold Gunster en zijn
Omdenken geïnspireerd, realiseerde hij met name in de
Automotive sector trainingen in Omdenken in Sales. Om dit inzicht
te kaderen ontwikkelde hij de Praktische Niveaus.
In zijn trainingen heeft hem Eigenaarschap altijd geboeid. Het
maakt de Mens uniek en bijzonder en geeft een extra dimensie
aan ieders denken en doen. Hij gebruikt de Logische Niveaus en
“zijn” Praktische Niveaus in een matrix om zo eigenaarschap te
duiden, waardoor vele deelnemers hun eigen Magie van het
Moment ervaren. Eigenaarschap heeft iedereen op zijn of haar
manier. Het is elke keer weer een cadeau om te ervaren dat de
deelnemer bewust wordt van zijn of haar unieke extra.
Het denkscript moet worden doorbroken en ontwikkeld, het
handelen moet scherp en attent worden en het persoonlijk
leiderschap krachtig en kwetsbaar. Het zorgt ervoor dat de
klanten weer fans worden.
In de inspirerende omgeving van het Landgoed Elspeet waar de
natuur leidend is, maakt hij met zijn belevenistrainingen
maximaal gebruik van de mogelijkheden: paardenspiegel, de
prachtige bossen en verstrekkende heide, een goede keuken,
outdoor opdrachten en een gezellig pub. Vanuit
Karakteracademy begeleidt hij teams en individuen om (weer)
in beweging te komen. Het openbuigen van de oogkleppen en
letterlijk de blikverbreding geeft nieuwe energie en kansen.
Vanuit oprechte betrokkenheid en enthousiasme krijgt hij
mensen in beweging.
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PCD® (Persoonlijk Computer Document)
Ik geloof sterk in het Yellowcab systeem. Voor relatief weinig
geld beleven, verwonderen, leren en inzicht krijgen.

Het PCD® is vergelijkbaar.
Je leest het, vindt het (of delen ervan) interessant en wilt het
doorgeven aan je collega’s. Je gaat naar de website
karakteracademy.nl vult het aantal en de namen in en
ontvangt een factuur. De gepersonaliseerde documenten
worden met elk een uniek nummer gemaild naar het
opgegeven adres. Delen is een groot goed.
Site: www.karakteracademy.nl; Email: harryselier@karakteracademy.nl ; Telefoon: 06-53216976.
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