THE ROAD TO RIO 2016

WAT KUNNEN WE VAN DE KERNPLOEG LEREN?

WAT KUNNEN WIJ -LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS IN ORGANISATIES- VAN DE KERNPLOEG ZEILEN LEREN?
Is de vraag die mij intrigeert. Als oud wereldkampioen in de Flying
Dutchman deel ik in mijn advieswerk regelmatig mijn zeilervaringen
met klanten. Het mooie van zeilen is dat je continu feedback krijgt
op je handelen. Met iedere overstag of gijp weet je of hij goed was
of niet. Iedereen verkeert in dezelfde elementen. Degene die daar
het best gebruik van maakt wint. In organisaties is het niet anders.

Workshops
De topzeilers van Nederland bereiden zich nu voor op de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Zij behoren tot de beste in de

wereld. Echter: een Olympische campagne is kostbaar en nog niet
voor alle teams is het volledige budget bijeengebracht om hen uit te
zenden. Dat heeft ons ertoe gebracht om mini-workshops in organisaties te gaan geven. Een kernploeg lid en een consultant van
UNOO geven samen een workshop bij u in de organisatie over het
onderwerp wat voor uw organisatie van belang is.
De zeiler vertelt zijn/haar persoonlijke verhaal, we zetten u aan het
denken en maken vervolgens de vertaling naar het business dilemma waar u zich mee geconfronteerd ziet. De onderwerpen varieren van persoonlijk leiderschap, het vormen van top teams tot het
organiseren en opzetten van een Olympische campagne. We
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houden een (telefonische) intake om vervolgens de juiste zeiler te
selecteren waarmee we de workshop voorbereiden en faciliteren,

Waardebepaling achteraf
U bepaalt zelf achteraf wat u de workshop waard vindt. De consultant brengt niets in rekening en het geld gaat naar de kernploeg om
zo alle teams uit te kunnen zenden naar Rio de Janeiro.
UNOO is een Internationaal Organisatie Adviesbureau dat werkt
voor de top van het bedrijfsleven en de overheid.
We hopen snel van u te horen!

Hein Dijksterhuis
Managing Partner

Voor meer informatie:
UNOO, Huis Leyduin
www.unoo.eu
Hein Dijksterhuis
06 54 73 84 65

Mogelijke workshop onderwerpen

Individueel leiderschap: Zilver winnen of goud verliezen?
• Hoe lever ik een topprestatie en stijg ik boven mijzelf
uit?
• Hoe blijf ik vitaal en ga ik om met tegenslag?
• Hoe presteer je onder selectiedruk?
• “If it shows on the compass, you’re late”: vertrouwen
op je innerlijk kompas
• ...

Top team
• Waaraan herken je een high performance team?
• Hoe bouw je aan onderling vertrouwen?
• Zelfsturend en gedeelde verantwoordelijkheden?
• Wat is de rol van de coach?
• ...

Campagne: Zeilen voor Goud
• Hoe bouw je een Campagne op?
• Wat is het DNA van een Olympische campagne?
• Hoe piek je op het juiste moment?
• Wat is de rol van de coach?
• ...

hein@unoo.eu
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