Purposeful Personal Leadership
2,5 dag * intern * persoonlijke ontwikkeling

… een Rode Zebra
Een zebra is uniek. Een
kuddedier dat zich niet laat
domesticeren. Heeft de groep
nodig, maar bepaalt zijn of haar
eigen koers. Een zebra
betekent een veilige oversteek
in een risicovolle omgeving.
Rood is de kleur van de liefde,
de passie, het vuur. Rood staat
onder andere voor groei,
ontwikkeling - de ‘zachte’ kant.
Een Rode Zebra
vertegenwoordigt deze
voorwaardelijke aspecten,
nodig voor wezenlijke
ontwikkeling.

PPL

We don’t teach, we tune…
We leven in een tijd van exponentiële verandering, een tijd waarin elk
individu, bedrijfsleven, industrie en overheid worden beïnvloed door
doorbraken in digitalisering, connectiviteit, kunstmatige intelligentie,
biotechnologie en andere innovatieve technologieën.
Klaus Schwab, Chairman, World Economic Forum

Dus hoe kunnen we ons voorbereiden? Wat gidst ons in deze complexe wereld
wanneer wij en onze organisaties in transitie of in crisis verkeren of willen
transformeren? Het is onze overtuiging dat juist nu deze omstandigheden ons
uitdagen om nieuwe richtingen te verkennen, zinvolle keuzes te maken. Maar hoe
en op basis van wat?
Dit is een uitnodiging voor een impactvolle 2,5 dag met mensen zoals jij die
intuïtief aanvoelen en wellicht een innerlijke stem horen, dat er een andere manier

Gezamenlijk gaan we op een ontdekkingsreis om jouw Purpose te vinden, deze
als 'bron' te ervaren en opnieuw te activeren; om betekenis te creëren en als
basis van waaruit jij in onzekerheid kan leven en tegelijkertijd met vertrouwen kan
handelen. We weten dat wanneer je opereert vanuit een staat van innerlijke
harmonie, buitengewone mogelijkheden zich bij jou aansluiten - de juiste
connecties en kansen, allianties en partners, ondersteuning en middelen kunnen
in je leven komen.
Onze jarenlange ervaring heeft ons doen inzien dat alleen het vinden van
Purpose niet voldoende is. In een psychologisch veilige omgeving (we geven dit
de grootst mogelijke zorg) gaat de reis diep in op het vinden van jouw waarden jouw (moreel) kompas. Je visualiseert de toekomst die je wilt creëren waarbij
professionele en persoonlijke dimensies van jouw leven met elkaar
samenhangen. Je wordt geconfronteerd met jouw barrières - de gedragspatronen
die ons doen struikelen, die ons beletten om vanuit Purpose te leven - en je
ontdekt de wortels van waaruit die barrières ontspringen. Van hieruit komt alles
dat is ontdekt, blootgelegd of opnieuw gevonden, samen in een persoonlijk
actieplan.
RedZebra Group BV
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"Dit was een van de meest
invloedrijke
leiderschapsreizen ooit
bezocht”
Bart de Ruigh, CFO Unicef NL

… een levensveranderende
gebeurtenis. Ik heb het
voorrecht gehad om deel te
nemen aan vele uitstekende
trainingsprogramma's, zowel
met RBS als met Capgemini.
Geen van deze programma's
is zelfs in de buurt
gekomen van wat ik tijdens
deze reis heb meegemaakt.
Het heeft een verschil
gemaakt in mijn leven.
Sean Hitchcock RBS & Cap Gemini

Programma informatie

Purposeful Personal Leadership
PPL is een geïntegreerd proces waarbij je vertraagt, een
helikopterview krijgt en nadenkt over wie je bent geworden, waar je
voor staat en hoe jij een verschil kan maken in de wereld en voor de
wereld. Het is een rationeel, intuïtief en emotioneel proces en
daardoor een geïntegreerde ervaring waarbij je ruimte creëert om
inzichten vanuit drie dimensies bewust te worden. Het is een actieve
uitnodiging om jouw volle potentieel te activeren, het potentieel dat
jou zo uniek maakt: jouw verbeelding, emotie en daadkracht.
Door begeleide zelfreflectie en dialoog zul je ...
๏ positieve en beperkende gedragspatronen identificeren
๏ een inspirerend persoonlijk kompas creëren; een inspirerende
verhaallijn rond jouw waarden, doel en visie
๏ grondig inzicht hebben in de bron van je beperkende
overtuigingen en hoe je deze kan transformeren
๏ een inspirerend en realistisch actieplan creëren voor
implementatie
Om ervoor te zorgen dat je toe gerust bent om volledig aanwezig te zijn, wordt er een intakegesprek met je
gevoerd. Na de bijeenkomst zijn er drie vervolggesprekken om je te ondersteunen bij het implementeren van je
actieplan.
Over RedZebra Group
Wij zijn een adviesbureau dat organisaties
ondersteunt bij het afstemmen van hun
mensen op hun doel om betere prestaties
te leveren.

Geïnspireerd, nieuwsgierig?
Wij vinden het prachtig wanneer
je deelneemt!
Data: www.redzebragroup.com/agenda

Belangrijkste aandachtsgebieden:
๏ Persoonlijk leiderschap
๏ Organisatieontwikkeling
๏ Executive Coaching

Investering :
€ 2.750,— exclusief BTW
Inclusief Hotel, F&B en materialen

๏ Implementatie van strategie
Stationsplein 45/A2.194
3013 AK Rotterdam
Postbus 614
3000 AP Rotterdam

TEAM
AZWIN RESSANG
SEBASTIAN WESSELIUS
PETER PAUL LEUTSCHER
ANNE VERBEECK
HAMID RESSANG
FIONNUALA HERDER WYNNE
SASKIA KRIEKHAUS
MAARTEN PUTZ
FRANK UIT DE WEERD
ELINE VD HERT

Informatie & inschrijven:
E: Eline@redzebragroup.com
Tel: +31 (0) 6 51 22 81 84
E: peterpaul@redzebragroup.com
Tel: +31 (0) 6 51 34 48 86

Tel: +31 (0) 10 411 73 00
info@redzebragroup.com

Aligning Purpose, People & Performance…
RedZebra Group BV
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