4V leaders!

“Samen een nieuwe wind laten waaien”
4V leaders maken dat op steeds meer plekken in Nederland ‘4V
wind’ gaat waaien. Binnen scholen en/of organisaties, in een
zakelijk netwerk of binnen een leergemeenschap, op veel plekken
hebben de 4V’s hun kracht bewezen. Leiders spelen hierin een
cruciale rol. Als leiders ‘hun volgers’ kunnen laten ervaren wat het
is om te werken en te leven in een veilige en vertrouwde
omgeving, kunnen mensen weer met elkaar leren om in
vrijheid verbonden te zijn. Durf jij zo het verschil te maken?

“Eenzaam aan de top”
Veel leiders en ondernemers staan soms (vaak?) eenzaam aan de
top. Ze werken hard, leven intensief en moeten soms pittige keuze’s
maken in een hectische tijd. Vragen die wij veel horen: Wat is de
juiste koers? Waar doe ik goed aan en heb ik wel alles in beeld? Wie
kan ik eens raadplegen of waar vind ik de juiste sparringspartner?
Hoe houd ik de zaag scherp?
Wij geloven dat juist nu leiders meer en meer behoefte hebben om
met elkaar in verbinding te staan. Om geïnspireerd te worden, van
elkaar te leren en elkaar meer te laten floreren en om van daaruit
effectiever tot resultaten te komen.

“Leiders die het echt anders willen”
Jij gelooft in de kracht van het 4V effect of wilt het op z’n minst
meer ontdekken en ervaren. Jij bent verantwoordelijk voor een
organisatie, een divisie of een afdeling en wilt graag blijven
investeren in een veilig en vertrouwd werkklimaat. Jij leert graag
van ervaringen en zoektochten van anderen en bent bereid die zelf
ook in alle kwetsbaarheid in tussen brengen, zodat anderen ook
van jou kunnen leren. Kenmerkend voor 4V leaders is dat ze
geloven in de kracht van de 4V visie en bereid zijn om open en
betrokken deel te nemen aan de bijeenkomsten.
Open om te leren van anderen en feedback echt te ontvangen.
Open om te delen wat er van binnen leeft, ook als dit
kwetsbaar is.
Betrokken om op die ander gericht te zijn en niet alleen voor
jezelf te komen. Betrokken vanuit bewogenheid met elkaar en
vanuit het besef dat de balans gaat om geven en ontvangen.

Aanmelden voor 4V leaders
Overtuigd dat dit is wat je zoekt? Meld je aan voor 4V leaders via
info@vivento.nl.
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Join 4V leaders!
“De wens van vermenigvuldigen:
delen dus”
Afgelopen 15 jaar mochten we veel leiders inspireren, opleiden en/
of begeleiden. Vaak ontstond er een behoefte naar vervolg, naar
borging, naar blijvende 4V Inspiratie. Ook leefde er bij sommige
de wens om anderen, die ook geraakt waren door de 4V’s, te
ontmoeten. Andere leiders, ondernemers en/of bestuurders in soort
gelijke posities, met dus mogelijk vergelijkbare dilemma’s.
Wat kunnen ze veel van elkaar leren. Dus ontstond in 2017 het idee
om te gaan bouwen aan communities waarin leiders met elkaar en
door elkaar groeien in hun leiderschap. De eerste 4V leaders groep
startte in 2018 en na 2 jaar komen we tot een celdeling, inderdaad
de kracht van vermenigvuldiging.

“Eerlijk, kwetsbaar en tegelijk
lef en daadkracht”
In de bijeenkomsten wordt er allereerst ruimte gemaakt voor
ontmoeting (tijdens lunch en de borrel). Daartussen verzorgt
Vivento inspiratie vanuit het werkveld van leiderschapsontwikkeling
en is er gelegenheid om casuïstiek in te brengen en te bespreken.
Leren vanuit en door een veilige en vertrouwde setting waarin
de onderlinge verbinding en dus de vrijmoedigheid groeit. Dit
maakt het mogelijk om scherp te zijn, elkaar te confronteren en
ook liefdevol nabij te zijn als het echt even zeer doet. Huidige
deelnemers zeggen hierover:
“Onvoorstelbaar dat in zo’n korte tijd de diepgang in de
gesprekken ontstaat”
“Prachtige balans tussen betekenisvolle inspiratie en effectieve
reflectie”
“Het past soms echt niet in agenda, maar ik kom er altijd rijker
vandaan”
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Blijvende community met
deskundige begeleiding
Zo bouwen wij aan een Community van 4V leaders om:
Jou als leider een unieke plek te bieden waar je kunt leren en de
zaag kan scherpen.
Elkaar tot steun te zijn en in verbinding met elkaar te groeien in
(persoonlijk) leiderschap.
Leiders buiten de community te inspireren en te adviseren en
waar nodig actief te ondersteunen.
Overige informatie
Benodigde investering:
€ 1750,- / jaar (all-in, ex. BTW)
Het eerste jaar stap je in met 15% korting
Aanmelding:
Aanmelding via info@vivento.nl
Daarna volgt een persoonlijk gesprek t.b.v. verscherping
leerdoelen en/of verheldering van de dilemma’s
Concreet traject:
5 data (4 middagen en 1 zeildag). Voor actuele data, zie website
Standaard zijn het middag bijeenkomsten op een inspirerende
locatie.
Op termijn:
Formeren van 4V Boards: 4V leaders worden gevraagd om een
ondernemer en/of directeur ‘in zwaar weer’ te ondersteunen als
soort Raad van Advies
Landelijke inspiratiebijeenkomst van meerdere leergroepen en
bruggen slaan naar jonge leiders/ high potentials

