Bestuurstraining voor fulltime bestuurders

Board Improvement Program - Bestuurstraining
De bestuurstrainingen zijn bedoeld om als fulltime bestuur alles uit je bestuursjaar te halen.
Voorwaarde is wel dat het gehele bestuur tegelijk de training volgt. Wanneer het jullie
uitkomt, kunnen jullie besluiten om de training te volgen. We bieden twee soorten
trainingen aan:
1) De standaardtraining waar vooraf vastgestelde onderwerpen worden behandeld;
2) de maatwerktrainingen waar de training wordt afgesteld op de behoeften en problemen
van en rondom jouw bestuur en vereniging.
Standaard trainingen
1. TEAM-trainingen
Tijdens deze training staat persoonlijk leiderschap centraal en de training zal er voor zorgen
dat de kracht en het talent van ieder teamlid naar boven komt. Tijdens de TEAM-training
wordt gewerkt aan het vergroten van het persoonlijk bewustzijn. De verbinding van het
team wordt versterkt en het team is in staat bovengemiddeld te presteren. Immers,
Together Each Achieves More!
2. Synergie, 1+1=3
Tijdens de training Synergie, 1+1=3 wordt er gebouwd aan het excelleren van de
bestuursleden en het verkrijgen van synergie in het team. De krachten juist verdelen, de
juiste communicatie en presentatie inzetten en de gewenste resultaten van het team als
geheel worden gerealiseerd; 1+1=3!
3. Personal Toolkit
For international teams or students there is a Personal Toolkit training in which you can
work your personal development that will benefit you, your work and/or your team. In order
to give your personal leadership a boost we ask you to do some preparation and we will fine
tune the training on your needs. So work on your personal toolkit and be aware…
4. Leiderschap
Heeft jouw bestuur moeite om:
- leden en commissies mee te krijgen in ideeën of om leden actief te maken?
- commissieleden zo aan te sturen dat ze doen wat je van ze verwacht?
- draagvlak te creëren in je vereniging voor een verandering?
- zaken te delegeren omdat het makkelijker is om iets zelf te doen, dan een ander uit te
leggen wat er gedaan moet worden?
Herken je een of meer van bovenstaande aspecten, dan is een training over leiderschap een
goede investering.
5. Effectieve communicatie
Heeft jouw bestuur moeite om:
- Snel tot besluiten te komen, vooral tijdens vergaderingen?
- Om te gaan met verschillen in inzet tussen de bestuurders?
- Goede feedback aan elkaar te geven en die feedback ook om te zetten in verbeteringen?
- Goed gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en talenten?
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Herken je een of meer van bovenstaande aspecten, dan is een training over effectieve
communicatie een goede investering.
6. Persoonlijke effectiviteit
Heeft jouw bestuur moeite om:
- Zich te richten op de lange termijn, omdat de waan van de dag jullie opslokt?
- Gefocust te blijven omdat jullie gemakkelijk worden afgeleid door anderen en dat aan het
einde van een drukke dag toch het gevoel heerst niet zo nuttig bezig te zijn geweest?
- Met lef en/of vertrouwen te doen wat jullie graag willen?
Herken je een of meer van bovenstaande aspecten, dan is een training over persoonlijke
effectiviteit een goede investering.
7. Timemanagement
Heeft jullie bestuur moeite om:
- Zaken op tijd af te hebben, omdat er zoveel te doen is?
- Prioriteiten te stellen?
- De hoeveelheid tijd die aan het bestuurswerk besteed wordt binnen de perken te houden?
- Zaken aan te pakken, omdat er sprake is van uitstelgedrag?
Herken je een of meer van bovenstaande aspecten, dan is een training over
timemanagement een goede investering.
Maatwerktrainingen
Om te bepalen wat voor jouw bestuur een goede training is, maak je een afspraak voor een
intake gesprek met een van de door ons geselecteerde trainers. Tijdens dat gesprek kijk je
samen met de trainer naar hoe het gaat in het bestuur en wat er beter kan. Op basis hiervan
stelt de trainer een programma samen dat tegemoet komt aan jullie wensen. Net als veel
andere trainingen bestaat deze training uit 2 sessies van elk 3 uur.

