
HOE HET WERKT ONZE KLANTEN:

BLINKT UIT IN EENVOUD 

WAT MAAKT ONS 
PROGRAMMA ANDERS 

•  Wekelijkse of 2-wekelijkse sessies

• Maatwerk gericht op individuele behoeften

• 9-stappen Programma – actie, geen theorie

• Gegarandeerd impact op alle stakeholders 

• Werkt in iedere branche, met iedere 
persoonlijkheid en in iedere cultuur

•  Maakt verbetergebieden direct zichtbaar

• Je team zal je bedanken want ze zullen 
zich gewaardeerd voelen 

Contact:

•  De snelste manier om leiderschap en 
communicatievaardigheden te verbeteren

• Persoonlijke en resultaatgerichte aanpak

• Tastbare en concrete maatstaven om 
verbeterde relaties zichtbaar te maken

• Ontworpen o.b.v. bewezen neurologische 
principes 

Dit is geen workshop of mindset coaching – 
het is een programma vol actie. 

“
Engage & Grow assists individuals 
with the ability to connect and ways 
for breaking the invisible barrier to 
leadership and personal success. 
Engage & Grow has thus far assisted 
me in creating a positive influence 
which I believe is the catalyst to my 
own success here with Elite, and  
I am sure that it will become the 
legacy I will leave behind. 

ELITE PROPERTY CLEANERS, 
AUSTRALIA

“
Fantastic product that is perfectly 
tailored to leaders that want to build 
cohesion and foster communication to 
deliver sales, new ideas and synergy.

FULL HOUSE GROUP, 
AUSTRALIA

“
We have seen vast improvements in 
communication, trust and openness 

between team members. 

CSS GROUP, 
UK

HET IS NU TIJD OM JE 
LEIDERSCHAP VERDER TE 
VERBETEREN!

WWW.ENGAGEANDGROW.NL



PERSOONLIJK 
1 OP 1 PROGRAMMA 
GERICHT OP VERBETEREN VAN 
LEIDERSCHAPSVAARDIGHEDEN 

LEIDER VAN LEIDERS
LEIDERSCHAP & COMMUNICATIE PROGRAMMA

WWW.ENGAGEANDGROW.NL



WIJ HELPEN LEIDERS OM HUN 
LEIDERSCHAP EN 'KEY' RELATIES 
TE VERBETEREN ZODAT ZE:

•  Nog invloedrijker worden

• Een bevlogen cultuur kunnen creëren

• Productiviteit van hun team verhogen

• Instemming verkrijgen van team & 
stakeholders

• Snel meer gerespecteerd worden

• Het commitment van hun team 
verhogen

• Betere resultaten behalen met meer 
plezier 

DIT LEIDERSCHAP & COMMUNICATIE 
PROGRAMMA IS AFGELEID VAN ONS VEEL 
GEPREZEN 'RED BELT' PROGRAMMA, EN HEEFT
VELE LEIDERS IN STAAT GESTELD OM 
BEVLOGEN TEAMS TE CREËREN

Ons programma garandeert vergroting van jouw invloed.

Dit 9-stappen Leiderschap & Communicatie Programma kan op 
locatie of op afstand uitgevoerd worden. Ieder element is ontworpen 
om jou de kunst van het leiding geven nog beter leren te beheersen.

Het is ontworpen om jouw invloed en het commitment van jouw team 
te verhogen. Onze Engagement Experts hebben de ervaring en de 
methode, en zullen je begeleiden in het gehele proces. 

MAXIMAAL IMPACT – MINIMAAL GEDOE
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ONS LEIDER VAN LEIDERS 9-STAPPEN 
LEIDERSCHAP & COMMUNICATIE PROGRAMMA LEVERT:

1 
Richting & Focus

7
Betere Onderlinge Relaties

6
Gezamenlijke Inzet

2
Een Framework / Model

8
Beloning & Erkenning

5
Accountability

9
Inspirerend Leiderschap

 4
Groei van Individu
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3
Collectieve Gedragingen




