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EFFECTIEF EN BEVLOGEN LEIDERSCHAP
“Groeien en laten bloeien”!

Vanuit mijn overtuiging dat gewenste veranderingen in je omgeving worden voorafgaan aan
veranderingen in jezelf, help ik in professionals met zowel het zich eigen maken van
praktische managementvaardigheden als het verhogen van hun Zelfleiderschap.
  
Wat levert het je op?

• Inzicht in je persoonlijke managementstijl, jouw teambehoeften en een persoonlijk ontwikkelplan
• Praktische management- en/of persoonlijke vaardigheden en positieve energie 
• Verhoogd draagvlak voor vernieuwing onder de medewerkers

Werkwijze

• Individueel of gezamenlijk trainings-, coachingsprogramma op maat
• Persoonlijke Stijl- en Teamanalyse op basis van DISC en/of 360 graden feedback-methode
• Interactieve en ervaringsgerichte werkvormen met een hoog gehalte aan energie en fun
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“Tommy weet als geen ander te boeien en te inspireren. Gecombineerd met de juiste vakkennis en
management skills, is na afloop van de training, “een happy boss” de enige optie”.

- Eric Sijbesma, directeur en trainer NLP Academie -



TEAM-COMMITMENT
“Door het vuur voor elkaar gaan”!

Vanuit mijn overtuiging dat emotionele verbondenheid een belangrijke voorwaarde is voor 
hechte samenwerking, en het resultaat meer kan zijn dan de som der delen, help ik teams 
om elkaars talenten en waarden te ontdekken en effectiever te communiceren.

Wat levert het je op?

• Inzicht in en respect voor verschillende persoonlijke- en communicatiestijlen 
• Praktische communicatievaardigheden en positieve energie
• Verhoogde onderlinge loyaliteit op basis van gemeenschappelijke teamwaarden en -normen

Werkwijze

• Trainingsprogramma inclusief nazorg op maat
• Persoonlijke Stijl- en Teamanalyse op basis van DISC en/of 360 graden feedback-methode 
• Interactieve en ervaringsgerichte werkvormen met een hoog gehalte aan energie en fun
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“Tommy brengt groepsobservaties op een treffende wijze onder woorden, wat leidde tot belangrijke
gesprekken én stappen in het ontwikkelingsproces van ons MT”.

- Ingrid van der Bijl, p&o adviseur Onderhoudsbedrijf HomeTeam BV -



RESULTAAT-OPTIMALISATIE
“Met bezieling presteren”!

Vanuit mijn overtuiging dat draagvlak en bezieling rondom teamdoelen en werkprocessen 
belangijke voorwaarden zijn voor topprestaties en razend enthousiaste klanten, help ik teams
om vanuit een gedeelde missie, resultaten en processen te optimaliseren.

Wat levert het je op?

• Inzicht in de resultaten per resultaatgebied en/of processen
• Gedragen missie, ambitie, hoofddoel, strategie, acties en planning per resultaatgebied en/of proces
• Verhoogde resultaatgerichtheid, positieve energie en tips om in actie te komen en te blijven

Werkwijze

• Trainingsprogramma inclusief nazorg op maat
• Plenaire scan van resultaten en/of processen en inhoudelijke voorbereiding vooraf
• Interactieve en ervaringsgerichte werkvormen met een hoog gehalte aan energie  

“Tommy heeft met positieve energie ons team rondom onze missie, strategie en jaardoelen begeleid.
Hierdoor konden wij in een dag de basis leggen voor ons Afdelingsplan en de uitvoering hiervan”.

- Riët van der Kamp, hoofd maatschappelijk vastgoed, verkoop en vve Woonconcept -
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Over Tommy Mac Donald
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Ik ben eigenaar van het bedrijf “The Happy Boss”, woon samen 
met mijn partner en onze 3 kinderen in Den Haag, heb ruim 20 
jaar managementervaring op zowel tactisch als strategisch 
niveau binnen semi-profit vastgoedorganisaties, heb ervaring 
met het vertalen van de bekende leiderschapsfilosofieën naar de 
praktijk, ben bouwkundig ingenieur (Ir.), gecertificeerd NLP en 
Time Line Therapy coach, trainer Ervaringsleren en in mijn vrije 
tijd Salsa muzikant.

Mijn missie is om op een praktische manier leiders en hun teams te helpen om met Plezier beter te 
Presteren. Dit doe ik door professionals te helpen bij het zich eigen maken én implementeren van tools 
op het gebied van: Leiderschap, Doelen stellen en Samenwerking.
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