
Bekroond als het beste persoonlijk leiderschapsprogramma ter wereld, brengt de nieuwe 
7 eigenschappen van effectief leiderschap Signature editie 4.0 de tijdloze principes van 
effectiviteit in lijn met moderne technologie en toepassingen.

Ongeacht hoe competent mensen zijn, zij zullen pas duurzaam succes hebben, als zij in staat zijn 
om zichzelf effectief te leiden en anderen kunnen beïnvloeden, engageren en met hen kunnen 
samenwerken, en in staat zijn continue hun vaardigheden te verbeteren en vernieuwen. Deze 
elementen zijn de basis van effectiviteit op persoonlijk, team en organisatorisch vlak.

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap is het bewezen besturingssysteem voor persoonlijk 
leiderschap. Het ontwikkelt de effectiviteit van leiders op drie niveau's:

MISSEN BELANGRIJKE 
KWALITEITEN

VAN DE TOP PERFORMERS VANDAAG

70%
DIE ESSENTIEEL ZIJN VOOR HUN SUCCES

IN TOEKOMSTIGE ROLLEN.
—FranklinCovey onderzoek

1. INDIVIDUEEL

• Het ontwikkelen van een hogere mate van
verantwoordelijkheid, productiviteit en het
vermogen om zichzelf te managen.

• Het uitvoeren van de belangrijkste prioriteiten
met grote mate van focus en zorgvuldige
planning.

2. TEAM

• Het verhogen van inzet, vertrouwen en
samenwerking van het team.

• Het verbeteren van communicatievaardigheden
en het versterken van relaties.

3. ORGANISATIE

• Het creëren van een framework voor het
ontwikkelen van kernwaarden en een cultuur
van hoge effectiviteit.

• De ontwikkeling van het karakter en de
competenties van huidige en toekomstige
leiders.

Deze oplossing wordt zowel Nederlands- als 
Engelstalig aangeboden, als open inschrijving 
workshop, incompany workshop of als online 
webinar.

Ontwikkel leiders op elk niveau van uw organisatie 



DEELNEMERSKIT

• Participant Guide

• Nieuw 7x7-contract

• Oefenkaarten

• Vaardigheidskaarten

• Wekelijkse Big 
Rocks-tool

Neem voor meer informatie contact op met je client partner of stuur een e-mail naar info@franklincovey-
benelux.com.

© Franklin Covey Co. Alle rechten voorbehouden..

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap leert deelnemers hoe ze hun effectiviteit kunnen 
vergroten door de 7 eigenschappen toe te passen in hun dagelijks leven.

EIGENSCHAP DE DEELNEMERS ZULLEN:

EIGENSCHAP 1: WEES 
PROACTIEF

• Zich gaan focussen op en handelen naar de zaken die ze
kunnen beïnvloeden in plaats van de zaken die ze niet
kunnen beïnvloeden.

EIGENSCHAP 2: BEGIN MET 
HET EIND IN GEDACHTEN

• Duidelijke meetpunten van succes definiëren en zich
inzetten om deze te behalen.

EIGENSCHAP 3: BELANGRIJKE 
ZAKEN EERST

• Hun meest belangrijke doelen prioriteren en behalen, in
plaats van constant te reageren op het urgente.

EIGENSCHAP 4: DENK WIN-
WIN

• Effectiever samenwerken door relaties met hoog
vertrouwen te bouwen.

EIGENSCHAP 5: EERST 
BEGRIJPEN, DAN BEGREPEN 
WORDEN

• Anderen beïnvloeden door het ontwikkelen van een
duidelijk inzicht in hun behoeften en opvattingen.

EIGENSCHAP 6: CREËER 
SYNERGIE

• Innovatieve oplossingen ontwikkelen die de diversiteit
maximaal benutten en de key stakeholders tevreden
stellen.

EIGENSCHAP 7: HOUD DE 
ZAAG SCHERP

• De motivatie, energie en privé-werkbalans verbeteren,
door tijd te maken voor vernieuwende activiteiten.

• Vul het 7X7 contract in
•   Gebruik de app Living the 

7 Habits en de 7 eigenschappen 
oefenkaarten

VOORBEREIDEN LEREN EN OEFENEN

• 7 eigenschappen 
assessment

• 7 eigenschappen
werksessie

TOEPASSEN

HET 7 EIGENSCHAPPEN-PROCES

DOELEN VAN DE 7 EIGENSCHAPPEN

mailto:info@franklincovey-benelux.com



