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Kan hij het niet of wil hij niet? Als leidinggevende ben je een groot deel van de dag bezig met mensen
en deze vraag herken je vast. Je probeert het gedrag van je medewerkers te beïnvloeden om ze bij te
laten dragen aan de strategische doelen van je bedrijf. Daarnaast wil je hen binden en motiveren om
deze bijdrage te blijven leveren. In dit interne afstemmingsproces, waarbij strategische doelen worden

PFFF…..
EN NU NOG OVERDRAGEN

omgezet naar de dagelijkse werkpraktijk, verloopt het de ene keer soepeler dan de andere keer. Wat
doe je als het niet zo gaat als je zou willen? Het is het dagelijkse dilemma van veel leidinggevenden.
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helpen, over samen een resultaat bereiken. En dat doe je gemakkelijker

Hij keek alsof hij een geest voorbij had zien komen en sloeg zich
tegen het hoofd. Zachtjes sprak hij: ”nu weet ik waarom ik het niet
voor elkaar krijg…..”
Marielle Dellemijn

Powerteam Personal Training is een trainingsbureau
voor persoonlijke ontwikkeling. De trainers zijn elk
specialist in hun vakgebied, de onderwerpen variëren van vaardigheid tot techniek, op verschillende
niveaus.

www.crmexcellence.nl
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