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Positiviteit beweegt!

BETER KOERSEN MANAGEMENT CARROUSEL

KLANKBORDEN MET COLLEGA’S 
OVER JE BUSINESS
Hoe blijf je scherp, wat is er met je managementteam aan de hand? 
Welke uitdagingen zie je en wat kun je leren van collega’s? Die vragen 
willen we graag met je verkennen in de Beter Koersen Management 
Carrousel. In de Carrousel werk je met andere leidinggevenden van 
buitenaf aan je managementvraagstukken. Je collega leidinggevenden 
uit het veld bieden de tegendruk die zorgt voor een inspirerende 
businessintervisie.

VOOR MANAGERS
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Positiviteit beweegt!

Voor wie?
Ben jij een leergierige leidinggevende of teammanager 
en bereid jezelf kwetsbaar op te stellen en kennis en 
ervaring te delen? Dan is de Management Carrousel 
echt iets voor jou! Zo’n 200 collega’s gingen je al voor.

3 uitgangspunten
1.  Er is geen betere adviseur voor een manager dan 

een andere manager
2.  Om te kunnen groeien met je bedrijf, moet je eerst 

persoonlijk groeien in je bewustzijn
3.  Het gaat niet alleen om hard werken IN je bedrijf, 

maar ook om hard werken AAN je bedrijf!

Opzet van het programma
De programma bestaat 
uit 7 bijeenkomsten van 
één dagdeel met 5 mede-
managers.
•  1 dagdeel warming up 

Masterclass 
organisatie kunde 
en gedrags sturing 
aanscherpen (grote 
groep)

•  5 dagdelen carrousel  
Beter Koersen 
Management 
Carrousel: 5 managers 
ontmoeten elkaar 5 x 1 
dagdeel. 
De gastvrouw/heer brengt een vraag/dilemma/ 
probleem in die je samen met de Beter Koersen 
adviseur voorbereidt.

•  1 dagdeel cooling down 
Masterclass organisatiekunde en gedragssturing 
(grote groep)

Elke manager is één keer gastvrouw/gastheer en 
verzorgt dan een lichte maaltijd. De bijeenkomsten 
worden begeleid door twee Beter Koersen adviseurs.

Wat levert het op?
Via de Management Carrousel kun je jouw
kennis rondom organisatiekunde en
gedrags sturing een krachtige impuls geven. 
Door het delen van een vraag of dilemma uit je eigen 
organisatie/team, ontvang je concrete tips, ideeën en 
inspiratie. Daarnaast ontmoet je interessante collega’s 
in een positieve stimulerende omgeving.

Uit de praktijk
Reactie van deelnemers:

Philip Messak, Directeur Scholengemeenschap  
Vincent van Gogh
“Hoe verfrissend het kan zijn om zo over strategische 
vragen te praten, heel effectief; dit moet ik intern ook 
vaker doen!”

Ralph de Hart, Directeur verzekeringen Cumela
“Hele open gesprekken, daardoor kom je vele lagen dieper 
en wordt duidelijk hoe je er zelf in staat. Heel mooi.”

Johan van den Berge, Manager ProRail
“Voor mij leverden de intervisie sessies een rijke oogst met 
een grote diversiteit aan inzichten op die me verder gaan
helpen in mijn ontwikkeling.”

Investering
De investering voor deze Management 
Carrousel bedraagt € 1.950, - ex btw.
Iedereen ontvangt een certificaat 
van deelname en de unieke 
managementstrip ‘Bert Koersem en 
het lachend leiderschap’.

Aanmelden
Als dit je aanspreekt, meld je dan online aan met 
https://beterkoersen.nl/workshops/beter-blijven/
workshop-management-team-carrousel/
of neem contact op met jouw Beter Koersen Ploeglid.
Je kunt ook direct met Patrick Steggerda bellen:

Patrick Steggerda
(06-203 603 88) patrick.steggerda@beterkoersen.nl
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