
Hva er XCore?
Et 12-månedersprogram hvor ledere møtes jevnlig og får konkrete verktøy de tar med seg og 
bruker i teamene sine.

I en travel hverdag med mange mål og deadlines, er det krevende å få rom til å løfte blikket. Man 
står ofte alene med utfordringer og problemstillinger. Med XCore-programmet vil du sammen med 
andre ledere få hjelp til nettopp dette slik at du og ditt team kan skape resultater dere er stolte av.

De aller beste lederne er de som former sin egen virkelighet ved å kombinere ny innsikt med 
handling. 

Programmet består av seks moduler som du kan lære mer om på neste side.

XCore

Hvordan ser det ut? Hva får du?

En aktiv investering i din egen vekst for 
å bli den lederen du ønsker å bli

En systematisk og velprøvd prosess for 
å bygge bærekraftig lederskap

Hjelp til å ta i bruk praktiske verktøy i din 
egen situasjon akkurat nå
Jevnlig kontakt og støtte fra en gruppe 
ledere som går gjennom samme prosess 
som deg

Kontakt

Johan Haugstad
jh@veni.no 
997 92 579

6 moduler i stor gruppe: ½ dag 2. hver måned

XCore-gruppe (6-8 pers): 1,5t 2. hver måned

Tilgang til GiANT OS for din personlige utvikling

mailto:jsl@veni.no


XCore

Kontakt

Johan Haugstad
jh@veni.no 
997 92 579

Ledelse som en
livsstil

Oppdage din 
lederstemme

Kommunisere
effektivt

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Frigjørende ledere 
jobber for det beste i 

livene til dem de leder. 
Enkle verktøy kan gjøre 

en stor forskjell

Oppdag din 
lederstemme, hvordan 
du kommuniserer, og 

styrkene og 
utfordringene til dem 
som er på den andre 

siden av deg.

Bli klar over og forstå 
ulike måter å 

kommunisere på og 
hvilke spørsmål andre 

stiller seg. Knekk 
kommunikasjonskoden 

mellom deg og de rundt 
deg.

Øke innflytelsen Produktiv & til stede Personlig 
klarhet

Modul 4 Modul 5 Modul 6

Forstå kraften i 
innflytelse og hvordan 
bruke den på en god 

måte i relasjonene dine.

Bruk de 5 girene til å 
være produktiv og 

tilstede når det aldri er 
nok tid. Lær å bytte til 
riktig gir til riktig tid 

Få klarhet for dine egne 
verdier, retning og 

visjon som du trenger 
for å nå målene dine
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