
Te weinig tijd voor strategisch denken

Medewerkers missen zingeving in het werk

Complexe besluitvorming werkt vertragend

De werkdrukbeleving is hoog

Samenwerking verloopt moeizaam

Gebrek aan eigenaar- en ondernemerschap

Ja, herkenbaar!
Als je zo doorgaat, mis je de boot...

NAVIGEER JOUW ORGANISATIE NAAR DE TOEKOMST!

HERKEN JIJ DIT?

Heersende cultuur werkt belemmerend

Fouten maken is uit den boze

Weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

ZORG DAT JE KLAAR BENT VOOR MORGEN

WIJ

Leggen de vinger op de zere plek.

Bepalen samen met jou de te nemen stappen.

Nemen de organisatie mee op reis naar morgen!

WAAROM WIJ?

‘Normaal ben ik best sceptisch met 
dit soort dingen.’

‘In het begin twijfelden we wel. 
Gaat dit ons wat brengen?’

‘Ik dacht: ‘we zullen wel zien.’’

VAN TWIJFEL..

 ‘Jullie visie is fascinerend.’

‘Ik gun iedereen om door jullie geïnspireerd te raken.’

‘Ik was positief verrast door de interactieve workshop.’

‘Verbazingwekkend hoe snel iedereen 
openheid van zaken gaf.’

..NAAR ENTHOUSIASME!

Lees meer ervaringen op onze website!

http://www.tomorrowsleadership.nl


NOG NIET HELEMAAL KLAAR VOOR MORGEN?

+31 767 002 942
+31 645 078 443

www.tomorrowsleadership.nl
info@tomorrowsleadership.nl

Neem dan contact met ons op!

WIJ HELPEN GRAAG

Presentatie ‘De Toekomstbestendige Organisatie’  |  € 1790
In 45 minuten nemen we je mee op reis van het 
industriële tijdperk naar de toekomst. Wat betekenen de 
maatschappelijke en technologische veranderingen voor de 
organisatie en de mens?

Presentatie + workshop  |  € 2470
De inzichten opgedaan tijdens de presentatie worden 
vervolgens vertaald naar de eigen organisatie. (4 uur)

PRESENTATIE

Future Readiness Check  |  € 1470
Het gezamenlijk invullen van de Future Readiness Check 
(sessie van 2,5 uur) om de toekomstbestendigheid van de 
organisatie vast te stellen. Het resultaat is een uitgewerkte 
check met advies over te nemen stappen.

FUTURE READINESS

Team APK. Waar loopt jouw team tegen aan?  |  € 1470
Waar heeft het team behoefte aan om te kunnen
ontwikkelen? Survey, sessie van 1,5 uur en tips.

‘Get to Know your Flow’ - Challenge  |  € 2470
Jezelf kennen wordt key in de toekomst. In drie sessies van 3 
uur wordt aan de hand van Lumina Spark en Lumina Emotion 
jouw Native Genius, Purpose en Elevator Pitch opgesteld. 
Hierdoor weet je in wat voor rol en omgeving jij optimaal tot 
jouw recht komt. Nu en morgen. 

Lumina Spark of Emotion workshop  |  € 3470 
(Indicatie voor 8 personen) Leer eenzelfde taal spreken, 
elkaars voor-keursgedrag kennen en duik in de wereld van 
Emotionele Intelligentie, de skill van de toekomst.

Uiteraard leveren wij ook advies en support op maat. 
Neem hiervoor contact met ons op.

ONTWIKKELING

https://www.linkedin.com/company/tomorrows-leadership/
http://www.tomorrowsleadership.nl
mailto:info%40tomorrowsleadership.nl?subject=
https://www.facebook.com/tomorrowsleadership/
https://www.instagram.com/tomorrows_leadership/?hl=nl

