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DCMNT’s zijn gepersonaliseerde themamagazines. 
Verras iemand met zijn of haar naam op de cover en een 
eigen voorwoord met foto. Zo creëer je een onvergetelijk 
magazine van 40 pagina’s in luxe uitvoering.

Verras je beste vriend met 
een persoonlijk cadeau!

JCI-KORTINGSCODE: JCIMGZN (geldig t/m 31 januari 2021)

Schrijf je 
eigen voorwoord 

met foto.

www.dcmnt.nl

Gepersonaliseerd, 

met naam op de cover.

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 

FranklinCovey kijkt ernaar uit de 7 Habits 
met JCI te verdiepen. Vanaf 2021 zullen er 
workshops op regionaal- en Kamerniveau 
worden verzorgd. Stay tuned!


