LEID JOUW TEAM
OF ORGANISATIE
NAAR DE GEWENSTE
TRANSITIE, WEES
DE GIDS VAN DE
TRANSFORMATIE
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DIGITALE TRANSFORMATIE VRAAGT
OM MENSELIJKE TRANSFORMATIE

Met onze trainers en coaches helpen wij je - vanuit jouw leiderschap en talent - duurzame veranderingen te realiseren.
Door coaching, training en workshops. Door voordoen, samendoen en zelf doen. Daar geloven wij in. Dat is onze kracht.

DIGITALE INNOVATIE
EN STRATEGIE

LEIDERSCHAP
MET BATTLEFIELD
TO BUSINESS

TEAMONTWIKKELING
EN FLOW

CONTINU VERBETEREN
MET AGILE EN LEAN

Innoveer met impact
en realiseer duurzame
veranderingen

Zonder leiderschap geen
verandering, ontwikkel
jezelf als leider

Werk in flow met jouw
team en verbeter de
teamprestaties

Stap voor stap naar
wendbaarheid en stabiliteit

• Design Thinking
• Moonshot sessie
• Business Development
met Blockchain
• Het Ritme van Creatie
• Btech Foundation

• Commander’s Intent
• Broederschap
• Gedecentraliseerd
commando
• Discipline
• Visie & authenticiteit

• Flow in Teams
• Team Dynamics
• Soft skills trainingen

•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkel de beste innovaties samen met jouw team
Ervaar hoe je in korte
tijd tot creatieve
oplossingen komt
Bedenk nieuwe
producten, diensten
en businessmodellen
Ontwikkel een inspirerende visie en strategie
Denk baanbrekend en
kijk out-of-the-box

Ontdek jezelf als leider
en realiseer een visie
Formuleer concreet
het hogere doel
Haal het maximale uit
jezelf en jouw team
Stel het teambelang
boven eigenbelang
Ervaar een unieke
wandeltocht op de
Grebbeberg met de
Battlefield Tour

Haal het maximale uit
jouw team
Doe de juiste interventies
om ieders kracht in flow
te zetten
Bepaal en vertaal een
collectieve ambitie in
een gezamenlijk doel
met taakverdelingen
Maak ‘dingen’ bespreekbaar en werk in plezier
met jouw team

Agile en Scrum
Product Owner
Scrum Master
Leading SAFe
Scaling Agile
Lean Management
Lean Green & Black Belt
Ontwikkel jezelf als Agile
en Lean professional
Maximaliseer de waarde
voor de klant
Word een gids die Scrum
Ervaar de kracht van Lean
en creëer een cultuur van
continu verbeteren
Pak het systeem aan
vanuit Purpose, Process,
People

Contactgegevens:
Tolga Albayrak | +31 622110047
Steven van den Heuvel | +31 622746979
academy@conclusion.nl
conclusionimplementation.nl/academy
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