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Leiderschap in Asset Management
Een organisatie is haar mensen en functioneert door hun interacties. Sociale interacties vormen de individuele
gedachten, houdingen en gedragingen van mensen, evenals hun groepsculturen. Organisatie en teamculturen
zijn het resultaat van hoe managers en medewerkers samenwerken en handelen. De focus op mensen en
sociale interacties is dus de sleutel tot het bereiken van harmonie tussen individuele motivatie en
organisatorische doelstellingen. Dat geldt ook wanneer organisaties hun bedrijfsefficiency moeten verbeteren
en mensen daarin een belangrijke factor zijn. Immers, het is de mens die nieuwe technologieën ontwikkelt,
toepast en onderhoudt.
En, dat vraagt om leiderschap; inzicht in wat leiderschap is, in hoe je leiderschap kunt toepassen en
ontwikkelen in een uitdagende complexe technische en snel veranderende omgeving, waarin
bedrijfsefficiency centraal staat. Maar vooral om inzicht in hoe je de mensen waarmee je samenwerkt betrekt,
jezelf kwetsbaar en flexibel weet op te stellen en synergie weet te bewerkstelligen tussen mens, organisatie
en bedrijfsefficiency. Kortom: waar sta jij als leider in Asset Management?

Tijdens het webinar maken we je bekend met;
• Kansen: jezelf ontwikkelen als leider in een uitdagende complexe technische en snel
veranderende omgeving waarin bedrijfsefficiency centraal staat
• Valkuilen: als leider je te veel focussen op bedrijfsefficiency en te weinig op mensen
en hun sociale interacties om dat ook daadwerkelijk te bereiken
• Best Practices: leiderschap in Asset Management en synergie tussen mens,
organisatie en bedrijfsefficiency

Spreker: Dr. Martin Loeve, Executive coach voor betekenisvol leiderschap en verandering
Met zijn bureau Delta Dynamics levert Martin Loeve inspiratie, begeleiding en reflectie voor betekenisvol
leiderschap en verandering. Martin is auteur van o.a. het managementboek De Change Maker, een
praktische gids voor het managen van persoonlijke en zakelijke veranderingen. Voor de NVDO verzorgt hij
van tijd tot tijd presentaties, interactieve workshops en masterclasses met als thema menselijke factoren in
Asset Management: human factors.
Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld

Aanmelden kan hier!

