EFFECTIEF
LEIDERSCHAP
(SLIMMER LEIDINGGEVEN)
Met minder moeite
betere resultaten

‘VERRASSEND ANDERS.
DIT BEKLIJFT.’
Leidinggeven is in essentie het beïnvloeden van gedrag. Een beter inzicht
in drijfveren, teamprocessen en het eigen functioneren zorgt ervoor dat het
makkelijker wordt om op een authentieke manier het team naar betere resultaten
te leiden.
De ‘Effectief Leiderschap’ training voor leidinggevenden is een training
die inzicht geeft in het potentieel dat in mensen en teams aanwezig is.
Kernvragen zijn: Wat is motivatie? Waarom zijn sommige teams succesvol?
Hoe verhoog ik het resultaat van mijn team? Hoe vergroot ik mijn effectiviteit
als leidinggevende?
Op basis van uitgebreide praktijkkennis, NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), TA
(Transactionele Analyse) en gangbare psychologie worden menselijk gedrag en
teamprocessen verklaard en inzichtelijk gemaakt.
Deelnemers vanuit diverse bedrijven delen hun ervaringen op het gebied van
leiderschap. De training is interactief en gericht op de toepasbaarheid in de
praktijk.

“EEN CONFRONTERENDE & INSPIRERENDE
ROLLERCOASTER”

HET EFFECT
Meer dan duizend deelnemers hebben ervaren dat het werkt. Deze training heeft
ook diverse landelijke prijzen gewonnen. Onze deelnemers geven zelf het volgende
terug:
Direct na de training:

Na één maand in de praktijk:

92% geeft aan een duidelijk

99% m
 aakt dagelijks gebruik van

96% geeft aan effectiever te

70% geeft aan binnen één maand

verbeterplan te hebben.

kunnen zijn op het werk

de verkregen inzichten.

betere aantoonbare resultaten
geboekt te hebben met zijn of
haar team.

DE TRAINING
• De training duurt
4 aaneengesloten
dagen, inclusief een
avondprogramma op de
eerste 3 dagen (totaal 11
dagdelen).
• Na afloop van de
training wordt een datum
afgesproken voor een
terugkomsessie.
• Deze training is bedoeld
voor leidinggevenden,
projectleiders en
managers. Beginnend of
ervaren: voor iedereen
interessant en vernieuwend.
• De training borduurt verder
op de inzichten uit het boek
‘Slimmer Leidinggeven’.

Deelnemers
ontvangen
een exemplaar.

Dag 1:

GEDRAG
• Wat is mijn niveau van leiderschap?
• Waarom is veranderen zo moeilijk?
• Hoe kan ik gedrag beter lezen?
• Wat drijft medewerkers?
• Wat zijn de basisbehoeften?
• Hoe werken emoties en sfeer?
Dag 2:

TEAMPROCESSEN
• Wat is de impact van vooroordelen?
• Hoe werkt succes binnen teams?
• Hoe communiceer ik effectief?
• Teamstijlen versus leiderschap?
• Hoe confronteer en waardeer ik?
• Wat zijn de typische valkuilen?
Dag 3:

EIGEN STIJL EN
ROL
• Hoe beïnvloed ik effectief?
• Hoe doorbreek ik ongewenst gedrag?
• Hoe breng ik het team op het
volgende niveau?
• Hoe breng ik mijzelf op het volgende
niveau?
• Hoe ga ik om met belemmeringen?
Dag 4:

ACTIE!
LOCATIE
Conferentiecentrum
Bovendonk in Hoeven.
www.bovendonk.nl

• Hoe benut ik het volle potentieel van
mijn medewerkers?
• Omzetten van inzichten in acties.
• Opstellen van plan van aanpak
gericht op verbeteren teamprestaties
en eigen functioneren.

MARCEL Ik ben

Marcel van Wiggen, geboren
in 1971, getrouwd en vader van
Luke en Nick. Mijn motto is
‘haal er alles uit wat er in zit’.
Ik ben geïnteresseerd in alles wat
mensen inspireert, motiveert en
belemmert.

‘Vele trainingen zakken na
enkele dagen weg waardoor
je er netto 5% van overhoudt.
Door de overweldigende
aanpak was deze training
compleet anders. Dagelijks
denk ik terug aan de
waardevolle concepten’

Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, zoals een opleiding
aan de Technische Universiteit Eindhoven, een MBA aan INSEAD,
een NLP Master opleiding, een opleiding als Strategic Interventionist
en diverse andere opleidingen op het gebied van leiderschap, psychologie en
persoonlijke effectiviteit. Ik heb dertien jaar management ervaring in het leiden van
kleine specialistische teams tot een business unit met 900 medewerkers. De laatste
jaren heb ik me gericht op het begeleiden en adviseren van leidinggevenden, teams
en individuen. Het is mijn absolute overtuiging dat er veel meer potentieel in mensen
zit!

GERARD

Ik ben Gerard Vriens, geboren in 1967, gelukkig
getrouwd en vader van Peder en Veerle. Mijn motto is ‘Maak er wat
moois van’. Ik ben graag een luisterend oor en ben in staat om
mensen (terug) in hun kracht te zetten. Dit doe ik op geheel eigenwijze.
Ik ben HBO+ opgeleid en ooit gestart in de procestechniek
gevolgd door opleidingen in logistiek en P&O. Na de switch van de
technische kant naar de mens kant heb ik de afgelopen jaren diverse opleidingen
HBO+ gevolgd om me verder te verdiepen in gedrag van mensen en groepen.
Opleidingen die ik heb gevolgd zijn onder andere: NLP-practitioner, Transactionele
analyse, oplossingsgericht- en systemisch werken. Naast mijn ervaring in het leiding
geven aan (project) teams ben ik in het afgelopen decennia werkzaam geweest als
gedragsspecialist, adviseur en accountmanager.
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