HET
Succes
Management
SPEL
De ideale toolkit om jezelf en anderen
te coachen naar succes!
Een spel dat je alleen, met een ander en in
een team kunt spelen.

Waartoe?
Versterk je persoonlijke (en team)effectiviteit, timemanagement en communicatie. Ga
aan de slag met het bewust hanteren van (zelf)managementprincipes om te sturen op
succes. Krijg meer zicht op je persoonlijke (en team)kwaliteiten en -ontwikkelpunten en kom
tot een Persoonlijk en/of Team OntwikkelingsPlan (POP of TOP).
Het spel kan ingezet worden als feedbackinstrument en het is de ideale 'tool' voor
coaches en managers om het functioneren met klanten c.q. met collega's, medewerkers en
in teams op een plezierige wijze bespreekbaar te maken en te verbeteren. Je kunt het spel
meerdere keren spelen al naar gelang je eigen vraag of doelstelling van het moment. Met dit
spel wordt het voorbereiden en voeren van ontwikkelings-, coachings- en teamgesprekken
laagdrempelig en plezierig.
Je krijgt op tafel wat echt belangrijk is en wat nu speelt. Je komt tot concrete afspraken over
feitelijk functioneren en ontwikkelen. Kortom: geen zweverige verhalen maar (samen) gaan
voor resultaat!

Voor wie?
HET SuccesManagementSPEL is bedoeld voor managers, professionals en ondernemers die:
• persoonlijk en professioneel succesvoller willen functioneren
• anderen willen coachen naar succes
• in teamverband willen excelleren
• open staan voor persoonlijke (en team)ontwikkeling
• op een ontspannen wijze zeer resultaatgericht aan de slag willen

Hoe?
Om jezelf en anderen succesvol te managen hanteer je bewust vier sturingsprincipes:
Richting, Ruimte, Rekenschap en Resultaat (het 4R-model). Deze principes zijn toepasbaar
op je eigen leven, maar ook op het managen van je bedrijf en team.
Zoek uit welke sturingsprincipes je reeds krachtig toepast en welke principes je wilt
versterken. Ga vervolgens na hoe deze sturingsprincipes succesvol te ontwikkelen via de vier
fasen van ontwikkeling: Dromen, Denken, Durven, Doen (het 4D-model) en stel je eigen
Persoonlijke (en Team) OntwikkelingsPlan op (POP en TOP).

Waarmee?
Het spel bevat Thema-, Team- en To Do kaarten waarmee je op hoofdlijnen en op het
niveau van competenties, actiegericht aan de slag kunt met die principes (Richting, Ruimte,
Rekenschap en Resultaat - 4R model) die je helpen optimaal te sturen op succes.
De spelers beslissen zelf met welke thema's zij aan de slag willen, of ze zetten de 12-zijdige
dobbelsteen in. Daarbij kan het spel ook gespeeld worden aan de hand van 36 krachtige en
inspirerende fotokaarten. De bijbehorende Coachkaarten (gericht op Dromen, Denken,
Durven en Doen - 4D model) en het prachtige spelbord stimuleren en helpen bij het zetten
van concrete stappen om je eigen doelen te realiseren. Bij het spel wordt een duidelijke
handleiding geleverd waarin de verschillende spelvarianten overzichtelijk beschreven
worden.
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Aan de slag!
Wil je op een ontspannen wijze uiterst resultaatgericht aan de slag met het coachen van
jezelf en anderen naar succes? Dan is HET SuccesManagementSPEL de ideale toolkit!
Je kunt het spel zelf en met anderen spelen. Je kunt je ook laten begeleiden. Via individuele
coaching en in teamverband via workshops of door middel van een interactieve, inspirerende
presentatie.

Spelworkshop 1: Inventarisatie van kwaliteiten en ontwikkelpunten
L&P Managementspellen verzorgt een workshop van een dagdeel waarbij het spelen van het
spel leidt tot een inventarisatie en verdieping van persoonlijke en teamontwikkelpunten en
een door het team opgesteld plan om hier mee aan de slag te gaan in de praktijk.

Spelworkshop 2: Train de trainer
L&P Managementspellen verzorgt een workshop van een dag voor P&O adviseurs, coaches en
andere professionele begeleiders die het spel met individuele medewerkers of met teams
willen gaan spelen.
Zij spelen het spel eerst zelf, gericht op de eigen situatie. Na het opdoen van deze ervaring
en het in kaart brengen van de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten volgt een
verdiepingsslag gericht op het coachen van de beoogde deelnemers en teams. Hierbij
worden de resultaten uit de inventarisatie gebruikt om de gewenste vaardigheden aan te
scherpen en de eigen kwaliteiten optimaal in te zetten.
Dezelfde training wordt in organisaties gegeven aan managers die het spel met hun teams
willen gaan spelen.

Presentatie ‘Succesmanagement: coach jezelf en anderen naar succes!’
Miranda Langedijk verzorgt inspirerende interactieve presentaties rondom succesmanagement. Zij gaat in op de stappen die je kunt zetten om succesvoller te zijn in je leven
en werk. Ze stimuleert het bewustzijn inzake de eigen visie en keuzes van de aanwezigen.
Indien gewenst wordt de presentatie gevolgd door een activerende speeddate of
speedcoachingssessie waarbij de aanwezigen ter plekke nader vorm kunnen geven aan hun
eigen succesmanagement. Elke presentatie wordt afgestemd op de specifieke doelgroep.
Miranda Langedijk heeft grote ervaring met het geven van presentaties voor groepen
variërend van 5 tot 500 mensen.
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L&P Managementspellen
HET SuccesManagementSPEL is ontwikkeld en
wordt uitgegeven door Miranda Langedijk
en Wendy de Peuter. Samen vormen zij L&P Managementspellen.
Dr. Miranda Langedijk is persoonlijk en executive (team)coach en strategisch HRM
consultant. Zij coacht managers, professionals en ondernemers die zich prettiger willen
voelen, effectiever willen communiceren en succesvoller willen zijn. Miranda is auteur van
twee boeken over HRM en zij geeft regelmatig presentaties over succesmanagement.
Wendy de Peuter is professional organizer en efficiency coach. Zij ordent tijd en ruimte, bij
mensen thuis en op de werkplek. Door rust en ruimte te creëren, ontstaan mogelijkheden
om te doen wat je écht wil.
Samen verzorgen ze trainingen en (team)coaching op maat voor die organisaties die aan de
slag willen met het versterken van de (team)effectiviteit, het timemanagement en de
communicatie. Daarnaast bieden zij twee specifieke spelworkshops aan en een
enthousiasmerende en inspirerende presentatie over succesmanagement.

Verkoop
Zoek je een geweldige toolkit:
- voor (zelf)reflectie
- om met anderen coachings- en ontwikkelingsgesprekken te voeren
- om in te zetten als feedback- en teamontwikkelingsinstrument
- om (met anderen) tot een concreet persoonlijk en/of teamontwikkelingsplan te
komen
- om vergaderingen diepgang te geven of eens op een afwisselende wijze te voeren of
anders te beëindigen. (Voor het spelen van het spel in teamverband raden wij aan één
spel per twee teamleden te gebruiken).
- om cadeau te doen als bijzonder relatie- of kerstgeschenk.

Nu bestellen in de webwinkel op: www.succesmanagementspel.nl!
De prijs per SuccesManagementSPEL bedraagt € 58,00 exclusief 19% BTW. Dit is € 69,02
inclusief BTW. Bestel je 5 of meer spellen tegelijkertijd, dan ontvang je de volgende korting:
- 5 tot 9 spellen: 5%
- 10 tot 19 spellen: 10%
- 20 tot 49 spellen: 15%
- vanaf 50 spellen: 20%
Wil je meer informatie over HET SuccesManagementSPEL of over de mogelijkheden om
hiermee met L&P Managementspellen aan de slag te gaan, dan stellen we het op prijs als je
contact opneemt met Miranda Langedijk of Wendy de Peuter.
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