“De kracht van het middenkader”
De rol van leidinggevenden in het middenkader is cruciaal in organisaties
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Resultaat
Leidinggevenden in het middenkader en hun teams dragen
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• De impact van de snel veranderende omgeving, koers en de
kaders van de organisatie, en vertaling naar afdelingsniveau
• Hoe kom ik tot faciliterend en authentiek leiderschap?
• Hoe kunnen wij samen als leiders de krachten bundelen en
impact hebben in de organisatie?

Mensen bepalen het succes van de organisatie
Wij helpen organisaties in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen
door het potentieel van hun medewerkers optimaal te benutten.
Meer informatie?
Bel of mail Elise Goosens: 06-30970335 elise@di-katalysator.nl

