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Managementvaardigheden & leiderschap
Algemene informatie:
Leiderschap is een verzamelnaam
voor de verschillende rollen die een
direct leidinggevende moet kunnen
toepassen om het hoogst mogelijke
rendement uit het team te halen. De
ene keer moet je instrueren en
begeleiden, de andere keer met de
vuist op tafel slaan en weer een
andere keer is delegeren de beste
remedie. De training Effectief
leiderschap omvat het hele pallet
waar een effectief leider aan zou
moeten voldoen. Van houding kiezen
tot structureren en van instrueren
tot delegeren.

Doelgroep:
Je bent verantwoordelijk voor een
team van medewerkers en je streeft
naar de hoogst mogelijke resultaten.
Dit vraagt dat je je als leider soms als
kameleon op moet stellen en de
juiste leiderschapstijl moet kunnen
toepassen op het juiste moment bij
de juiste medewerker. Wanneer jij
alle ingrediënten wilt leren waar
goed leiderschap uit bestaat schrijf je
je vandaag nog in voor deze training.

Programma-onderdelen:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De rollen van een leider: leiden,
opleiden en begeleiden
Taken en verantwoordelijkheden
Stijlen van leidinggeven
Omgaan met verschillende
medewerkerstypologiën
X & Y theorie van McGreggor
Situationeel leiding geven
Motiveren van medewerkers
Veranderingsmanagement
Het corrigerend en motiverend
gesprek
Coaching binnen de
overlegstituatie van je bedrijf
Het bilaterale gesprek
S1 – S4 leiderschapsstijlen
SMART doelstellingen
De vaardigheden van effectief
leiderschap
Omgaan met weerstand
Het opstellen van een
persoonlijk aktieplan

Duur:
6 dagdelen
Vorm:
Klassikaal
Investering:
€ 1.485,00 excl. BTW
Inclusief:
• Alle benodigde leer- en
oefenmaterialen.
• Arrangement (zaalhuur, koffie,
thee en lunches bij de
dagopleiding).
• Onbeperkte hulp buiten de
opleidingsuren in de vorm van
telefonische en E-mail
ondersteuning.
Resultaten:
Na het afronden van de training ben
je in staat om:
• Een hechter team te smeden.
• Duidelijkheid te schetsen in wat
medewerkers van je mogen en
kunnen verwachten.
• De best passende houding te
kiezen in verschillende
praktijksituaties.
• Meer resultaten te halen met
minder inspanningen

