AMT BROCHURE / 2019

RAKET
BRANDSTOF
VOOR JOUW
LEIDERSCHAP

AMT BROCHURE / 2019

ALS JE WILT, IS DIT EEN TICKET
NAAR IETS DAT JE NOOIT MEER
GAAT VERGETEN.
De AMT is een van de reden dat honderden
managers van topbedrijven naar ons toe komen.
Ze willen groeien als leider en begrijpen dat
er iets anders nodig is dan wat ze de jaren
ervoor gedaan hebben. Ze willen niet nog meer
kleurenmodellen en powerpoints bestuderen in
een zaaltje met een trainer. Of op survival gaan.
En dan komen ze uit bij een gespecialiseerd

bureau uit Den Haag dat een fundamenteel
andere kijk heeft op het ontwikkelen van
leiderschap. Wij maken leiderschap voelbaar en
tastbaar op een manier die je nooit meer gaat
vergeten. Je wordt scherper, slagvaardiger en je
krijgt meer impact dan je ooit voor mogelijk hebt
gehouden. Na de AMT ga je nooit meer werken
zoals je nu werkt.

IK KEN GEEN TRAININGEN WAARIN DAT ZO KLIP EN
KLAAR EN OVERTUIGEND GEBEURT.
Jan Tromp, Psychotherapeut en onafhankelijk auditor van de AMT 2019

DIT ZEGGEN DEELNEMERS
OVER ONS LEIDERSCHAPSPROGRAMMA.
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De AMT is het hoogste gewaardeerde
leiderschapsprogramma van Europa met een
NPS van +92 in 2019. Maar wat de AMT voor jou
kan betekenen, kun je het beste beoordelen aan
wat deelnemers er zelf over zeggen.
Bert Savelkouls - Manager Accenture Nederland
‘Een roller-coaster ride in leiderschap. Een
directe confrontatie met jezelf in een veilige
omgeving. Het is de beste training die ik de
afgelopen jaren gevolgd heb.
Arnoud Wellhuner - Chief Flight Instructor
B747-400 - KLM Royal Dutch Airlines
‘De AMT maakt je bewust en leert je de

fundamentele vaardigheden van echt effectief
leiderschap. Van gesprekstechnieken tot
stressbeheersing en het briefen van je mensen..’
Nathalie Tetteroo - HR consultant leadership –
Royal FloraHolland
‘Je krijgt in een veilige omgeving glashelder
inzicht in je sterke eigenschappen en
ontwikkelpunten. Je gaat ontdekken door te
doen, te ervaren, te falen en het geleerde toe
te passen. Je leert duidelijk communiceren, te
focussen op jezelf; jouw innerlijke kracht en
jouw taak. Je leert grenzen stellen, daadkrachtig
optreden en intensief samenwerken onder
stressvolle en emotionele omstandigheden.’

EN DIT ZEGGEN DE EXPERTS
OVER ONS PROGRAMMA.

AMT BROCHURE / 2019

We laten ons graag uitdagen. Topexperts op
het gebied van leren en ontwikkelen hebben
ons leiderschapsprogramma tot in elk detail
doorgelicht. Ze observeerden het programma,
interviewden de deelnemers en analyseerden
de resultaten. En dit is de samenvatting van hun
conclusie.
Jan Tromp, Psychotherapeut en onafhankelijk
auditor van de AMT 2019’
“…Hier wordt in vivo beleefd, gezien en
aangetoond bij elkaar en bij iedereen zelf,

wat ieder voor zich aan nieuw repertoire van
denken, kunnen, doen, gedrag en beleven
heeft geleerd. Ik ken geen trainingen waarin
dat zo klip en klaar en overtuigend gebeurt.
De afstand tussen de ervaring in het eerste
uur en 75 uur later redelijk professioneel,
emotioneel gecontroleerd met nieuwe
cognitieve vaardigheden en een adequaat
handelingsrepertoire een situatie totaal anders
en effectiever benaderen. Daar zat voor bijna
alle deelnemers een wereld van verschil
tussen.”

‘DIT IS HET MEEST DOORDACHTE PROGRAMMA DAT IK IN
JAREN HEB GEZIEN.’
Hester van Breda - Learning & Development - ABN AMRO NV

HOE WERK JE AAN JE EIGEN
LEERDOELEN IN DE AMT?
De AMT is een learning journey die ontworpen
is om het leerrendement zo hoog mogelijk te
maken. Je krijgt de volgende onderdelen in een
periode van 8 weken:
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1. De intake. Als je je aanmeldt voor de AMT krijg
je een uitgebreide online intake en een persoonlijk
interview. Ons doel is om te begrijpen wat je echt
wilt leren. Zo start de AMT met een glashelder
beeld van je leerdoelen.
2. De basistraining. De AMT start met een training
van 3,5 dag op onze trainingslocatie in Duitsland.
Daar ontmoet je naast de twee hoofdtrainers zo’n
10 specialisten trainers en trainingsacteurs. Zij
zijn allemaal op de hoogte van jouw leerdoelen
en geven je gedurende de AMT constant feedback
op basis van wat je wilt leren. Tijdens de training in
Duitsland reflecteer je ook regelmatig op je eigen
leerdoelen. Dat doe je individueel, in tweetallen en in
kleine groepen onder leiding van een van de trainers.

3. De transfergesprekken. In de maand na
afloop van de training in Duitsland heb je twee
keer een transfergesprek met een van de
hoofdtrainers. Dan helpen we je bij het maken
van de vertaalslag van de AMT naar jouw
dagelijkse werkpraktijk.
4. Het gesprek met je leidinggevende. Zes
weken na de training heb je samen met andere
deelnemers uit jouw AMT groep een gesprek
met je leidinggevende. Dan vertel jij wat de
belangrijkste leerinzichten zijn en wat jij van
je leidinggevende nodig hebt om het resultaat
vast te kunnen houden.
5. De afsluitende training. Acht weken na de
AMT kom je nog een keer bij ons terug voor een
allerlaatste trainingsdag. Dan vragen we je alles
wat je geleerd hebt nog een keer toe te passen
in een allesovertreffend slotopgave.
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AANMELDEN BETEKENT NIET
PER DEFINITIE DAT JE MEE
KAN DOEN.
De AMT is een training waar je niet zomaar
aan mee kan doen. Na jouw aanmelding vindt
er eerst een selectie plaats. De training wordt
namelijk alleen een succes als je echt wilt leren.
Dat betekent dat je met een positieve houding
de situaties van de AMT aan wilt gaan en telkens
weer bereid bent om te reflecteren op je eigen
gedrag en de gevolgen daarvan. Door deze
selectie kom je terecht in een leeromgeving met
medecursisten die allemaal echt willen leren. De
selectie van de deelnemers werkt als volgt.
Leerbereidheid en reflectievermogen.
We toetsen na je aanmelding jouw leerbereidheid
en reflectievermogen met behulp van de online
intake en een persoonlijk interview. Het interview
is voor jou ook een gelegenheid om vragen
te stellen over de opzet van de AMT, al blijft
de inhoud van het programma geheim. Aan het

einde van het interview beoordelen we of de AMT
geschikt voor je is. Je krijgt de uitslag direct.
Fysieke conditie.
We kijken naar je fysieke conditie gegeven de
lichamelijke inspanning die van je gevraagd
wordt. De mate van fysieke belasting wordt waar
mogelijk aangepast aan jouw mogelijkheden.
Wanneer je fysieke beperkingen hebt, ga je
daarover van te voren in overleg met de trainers.
Mentale conditie.
Naast je fysieke conditie is ook je mentale conditie
van belang. De AMT confronteert je met situaties die
aanzienlijk uitdagender en spannender zijn dan je in
je dagelijks leven waarschijnlijk meemaakt. Daarom
is het van belang dat we zicht hebben op je mentale
conditie. Wanneer je recent iets indrukwekkends
hebt meegemaakt, willen we dat dus weten.

WAAR KOMEN DE DEELNEMERS
VAN DE TRAINING VANDAAN?
Leiders van nu en leiders van morgen.
De deelnemers aan het AMT programma zijn
gedreven professionals waar leiderschap van
verwacht wordt in uiteenlopende situaties. Ze
geven leiding aan delen van de organisatie of
zijn verantwoordelijk voor een verandering en

AMT BROCHURE / 2019

Een selectie van recente opdrachtgevers

ontwikkeling in het bedrijf. De AMT wordt ook
benut als programma om toekomstige leiders
van de organisatie sneller klaar te maken voor
de verantwoordelijkheid die zij gaan krijgen in de
organisatie.

HET TEAM ACHTER DE AMT
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De leiderschapstrainers van de AMT zijn specialisten
die zelf veel ervaring hebben met leidinggeven onder
moeilijke omstandigheden. Militaire missies in het
buitenland leiden. Operationeel leiding geven bij de

politie. Of crisisinterventies uitvoeren. Walk the talk
dus. Wat de trainers je tijdens de AMT leren, moeten
ze zelf de volgende week in hun eigen werk ook weer
toepassen.
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Basisinformatie
Ga naar www.clearfields.nl

Audit rapportage
Vraag de audit rapportage van
drs. J. Tromp op met zijn analyse van
de effectiviteit van de AMT.

Bekijk de film
Bekijk de film waarin zeven ouddeelnemers terugblikken op de training
op www.vimeo.com/339952385/
eb4363a0ad

Maak een afspraak
Bel Sandra Wijdeveld
+31 (0)6 504 85900 voor
meer informatie.
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DIT IS CLEARFIELDS
DUS.
Dit is Clearfields dus. Niet een groot, we-doen-alles bureau, maar
een zeer gespecialiseerd team. We maken unieke ervaringen
om gedrag te veranderen en organisaties te laten schitteren.
Onze cliënten houden ervan dat we tastbare en inspirerende
verandering brengen. Onze resultaten zijn extreem helder. En onze
producten bewezen succesvol, tot in elk detail uitgewerkt en ready
to rock. Klinkt dat als iets dat je zou kunnen gebruiken in jouw
organisatie? Bel dan Sandra Wijdeveld op 06 50 485 900 voor een
kennismaking.

