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Uitleg
Battlefield to Business is een leiderschapstraining waarbij principes en lessen uit de krijgsmacht zijn vertaald naar de
business van vandaag. Door successen én falen binnen een militaire context, zijn waardevolle lessen geleerd over
persoonlijk leiderschap, leiderschap in teams en leiding geven. Wetenschappelijk onderbouwd, gestoeld op jarenlange
ervaring en getest onder de zwaarste omstandigheden.
Een training is afgestemd op de klantwens en bestaat uit één of meerdere modules. De lengte van de training kan naar
behoefte variëren van 1 tot meerdere dagen. Elk van de modules is gestoeld op een belangrijk principe uit de
krijgsmacht. De locatie is altijd inspirerend, uniek en heeft een link met de militaire wereld.

Gedecentraliseerd commando
Durf jij als leider misbaar te zijn?
•
•
•

Besluitvaardigheid in de hele organisatie
Creëer een hoge mate van
verantwoordelijkheidsgevoel bij alle medewerkers
Eenheid van opvatting en inzet met meerdere
teams in complexe situaties

Gedecentraliseerd commando voorziet leiders van vrijheid
om te handelen, zonder aan het gemeenschappelijke doel
in te boeten. Besluitvaardigheid, controle, eenheid van
inspanning en eenheid van opvatting zijn centrale
elementen in deze module.

Visie & authenticiteit
Ben je er als leider bewust van dat jouw gedrag de cultuur
van de groep bepaalt?
•
•
•

Ontdek wie je bent als leider
Ontwikkel je persoonlijke kracht en realiseer je
visie
Ontdek welke stijl van leiderschap het beste past

Een goede leider kent zijn team, maar kent vooral
zichzelf. Veelal proberen leiders hun ideaalbeeld op te
leggen aan de groep en zichzelf. Leer je eigen krachten
ontdekken, accepteren en in te zetten voor je team en het
gezamenlijke doel.

Commander’s Intent
Kun jij concreet het hogere doel benoemen zodat je team alle uitdagingen aan kan?
•
•
•

Ontwikkel een duidelijke opdracht, visie en strategie
Zorg voor meer besluitvaardigheid
Plan een resultaatgerichte aanpak

Commander’s Intent ligt aan de kern van elk High Performance Team. Blijf dynamisch handelen in een complexe
omgeving door een een duidelijk geformuleerd doel. Commander’s Intent verschaft een praktische insteek,
duidelijkheid en vrijheid van handelen.

Discipline
Motivatie is tijdelijk, maar discipline is voor altijd. Kan jouw
team blijven presteren ondanks tegenslagen en
teleurstellingen?
•
•
•

Broederschap
Durf jij jezelf op te offeren om als team te kunnen
groeien?
•

Meer vrijheid door sterke discipline
Werk efficiënter en productiever
Ontwikkel zelfbeheersing en stel
langetermijndoelen

We hopen dat we voldoende motivatie hebben om de
werkdag aan te kunnen. Ook motiveren we ons vaak
tevergeefs om direct de lastige beslissingen te nemen.
Discipline zorgt ervoor dat leiders en hun team onder alle
omstandigheden effectief blijven.

•
•

Elk High Performance Team kenmerkt zich door
een sterke broederschap
Het teambelang boven eigenbelang kunnen
stellen
Omgevingsgerichte communicatie

Broederschap draait om het team als hoogste goed,
waarbij alle teamleden zich voor elkaar en het doel
inzetten. Niet alleen het bedrijfsbelang, maar ook de
persoonlijke groei van medewerkers stijgt door het team
te verbroederen.

Enthousiast?
Neem direct contact met ons op, of meld je aan via conclusionimplementation.nl/battlefield-to-business

