Leiderschap
Coaching
Honk
Voor thuiswerkende
leiders in coronatijd

De menselijke energiecrisis
ligt op de loer

‘De menselijke energiecrisis’ is de grootste organisatiebedreiging van deze eeuw. Leiders en
hun teamleden raken structureel vermoeid in hun razendsnel en continu veranderende leef- en
werkomgeving. En dat heeft een negatieve impact op hun werkprestaties en levensgeluk.
Door de Coronacrisis neemt het energieniveau van organisaties en de mensen die er werken nog
sneller af. Verplicht thuiswerken verandert onze manier van (samen)werken fundamenteel en dat
vreet energie. We worden ruw uit onze comfort zone getrokken. Dagelijkse werkroutines vallen
weg. Collegialiteit verschraalt. Video calls blijken zeer intensief. De stortvloed aan ‘ongevraagde
informatie’ knalt de mailboxen uit. En hoe houd je als leider grip en controle op thuiswerkende
teamleden en hun resultaten?

Leiderschap-FIT
blijven in deze
turbulente tijden
Verplicht thuiswerken kan de accu van uw
leiders dus snel leegtrekken. Terwijl hun
prestatie-fitheid keihard nodig is om uw
organisatie succesvol door de Coronaen economische crisis te loodsen.
Daarom biedt Triple A People een digitaal
Coaching Honk aan waar uw leiders
wekelijks kunnen intappen en opladen.
Zodat ze samen met hun teams, juist in
deze stressvolle periode, goed blijven
presteren.

“

Het leven doet wat het wil en is niet onderhandelbaar.
Mooie en lelijke gebeurtenissen komen en gaan, ongevraagd en overwacht.
De kunst is om ze te incasseren, ervan te leren en er krachtig op te anticiperen.
En tegen al die gebeurtenissen te zeggen: ‘Je bent er, dat kan ik niet veranderen.
Maar hoe ik naar je kijk en met je deal dat is mijn keuze.’

ONZE COACHING-FILOSOFIE

Corona verbetert de ‘Return On
Coaching’
Er is geen beter moment dan NU
om voor persoonlijke en zakelijke
groei en transformatie te kiezen.

Het digitale
Leiderschap
Coaching Honk

Uw leiders worden acht weken lang,
zestig minuten per week, digitaal
gecoacht op prestatie-fitheid. Op
basis van lessen uit de natuur en
de topsport, want prestatie-fitheid
draait om de juiste balans tussen
piek-performance en herstel.
Tijdens de coaching-cyclus leren
uw leiders praktijkgericht werken
met het High Performance
Energie Systeem (zie links). Langs
vier energiebronnen worden ze
gecoacht om minder energie
te verspillen aan dagelijkse
leiderschapsissues. Energie te
mobiliseren voor piek-performance
op gewenst succes. En ‘de kop recht
op de romp te houden’ in deze
turbulente tijden.

Wat het oplevert!
Triple A coaching levert meer werken levensenergie op. Waarmee
je energiedips, structurele
vermoeidheid, verminderde motivatie
en afnemend concentratievermogen
voorkomt. Waar je weerbaar en
wendbaar van blijft in de dagelijkse
ratrace. En optimaal blijft presteren
onder stress. Zowel zakelijk als privé.
Individueel en met je team.
De aangereikte inzichten, modellen,
technieken en vaardigheden zijn
bovendien praktisch toepasbaar en
goed overdraagbaar op de eigen
teamleden.

Triple A
Executive
Coaches

Twee ervaren ondernemers, leiders en
leiderschapscoaches. Wars van politieke spelletjes. Met
een indringende kijk op de poppenkast die we ‘organisatie’
noemen. Stevig op de inhoud en zorgvuldig op de relatie.
En met het vermogen om (samen)werken lichter, leuker en
daarmee productiever te maken.
Klik hier om kennis te maken >

