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Echte leiders verbinden, motiveren,
inspireren en behalen resultaat!
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LiDRS
Consultancy
Met het LiDRS Improvement Programma helpen wij om uw organisatie en uw mensen
te laten excelleren. Wij leggen de focus op leiderschap en teamwork en bieden heldere
structuren, processen en de juiste managementinformatie als solide basis. Wij durven de
uitdaging aan. U ook?
Wat kan LiDRS voor u doen?
Wij geven organisatieadvies op maat, nemen zorgen uit handen met onze ervaren interim-managers
en realiseren de implementatie van uw project. Uiteraard met een sterke focus op de ‘human factor’.
Duurzame verandering met behulp van de beste inzet van uw mensen!
LiDRS begrijpt uw business. Als adviseur, interim-manager of sparringpartner gaan we samen de
prestaties van uw mensen en organisatie duurzaam verbeteren.
Management consultancy
Het LiDRS Improvement Programma is een consultancyprogramma waarbij we op uw locatie
werken aan organisatie (her)structurering, teamdynamiek, teamperformance, veranderprojecten
en het verbeteren van managers en leiders. Onze consultants hebben internationale ervaring,
projectmanagement-ervaring, veel trainingsuren maar zijn bovenal zeer ervaren leidinggevenden die
als geen ander weten hoe je een project of programma moet leiden én: hoe je een team hierin
meeneemt!

“Sociaal emotionele leiders die hun leiderschapsstijl
kunnen aanpassen aan de omstandigheden,
behalen tot 30% meer bedrijfsresultaat.”
Daniel Goleman, Harvard Business Review

Maatwerkprogramma
Iedere organisatie en elk traject is uniek. Maar altijd brengen wij structuur in een organisatie en
maken wij mensen beter. Waar het zwaartepunt ligt? Dat bepalen we samen met u.
Onze consultants en interim-managers zorgen voor een plezierige werkomgeving
waarbij al uw medewerkers in staat zijn om te excelleren.

Onze aanpak
Wij adviseren, trainen, mentoren, coachen en zoeken de verbinding met uw medewerkers om
resultaten te verbeteren. Wij brengen theorie en praktijk samen. We luisteren, beoordelen en
adviseren. We staan aan de zijlijn maar schromen niet om het roer over te nemen als dat nodig is.
Meetbaar succes door het LiDRS-model®
Verbetering met aantoonbaar resultaat, daar ligt onze kracht! Het LiDRS-model® is een tool om
uw organisatie te kunnen beoordelen op individueel leiderschap, communicatie, teamdynamiek en
aansturing. Door een uitgebreide nulmeting, kiezen wij ervoor om ons eigen succes te koppelen
aan het succes binnen uw organisatie. Het LiDRS-model® biedt ook inzicht in eigenaarschap,
leiderschap bij Operational Excellence en zelfs de groei van sociaal emotionele intelligentie van uw
leidinggevenden. Een solide basis voor duurzaam resultaat!
Vrijblijvend in gesprek
Met ruime ervaring in verschillende industrieën, weten wij wat er nodig is om een organisatie te
verbeteren. Graag gaan wij met u in gesprek om te kijken waar uw verbeterpotentieel ligt.
Over ons
LiDRS heeft een passie voor leiderschap. Met enthousiaste trainers, coaches en consultants, ervaren
door praktijk en met kennis door theorie, zorgen wij voor resultaat. LiDRS biedt een totaalconcept.
LiDRS Academy voor leiderschapsopleidingen en verbeterde teamprestaties. LiDRS Coaching voor
meer persoonlijke effectiviteit en LiDRS Consultancy voor duurzame organisatie verbeteringen.
LiDRS is een inspirerende organisatie die van aanpakken weet. Wij staan voor persoonlijke aandacht,
plezier en een gegarandeerde ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en teamperformance. Niet
voor niets zijn wij de meest invloedrijke leiderschapsontwikkelaar van Europa!

Meer informatie of persoonlijk advies?
Bel naar 085 4018368, of stuur een e-mail naar info@lidrs.nl
Wij nemen graag contact met u op.
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LiDRS is uitgeroepen tot
Company of the Year in Europe
door HR Tech Magazine

