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“Verrassend anders. Dit beklijft”

“ Nooit gedacht dat ik nog 
zoveel kon leren!.”

Leidinggeven is in essentie het beïnvloeden 
van gedrag. Een beter inzicht in drijfveren, 
gedragspatronen, teamprocessen en het 
eigen functioneren zorgt ervoor dat het 
makkelijker wordt om op een authentieke 
manier het team naar betere resultaten te 
leiden.

In deze training leer je o.a.:
• effectief leidinggeven
• medewerkers sneller te lezen
• je communicatie makkelijk aan te 

passen
• de psychologie achter gedrag
• makkelijker te motiveren en 

confronteren
• een sterk team te bouwen...

De training geeft inzicht in het potentieel 
dat in mensen en teams aanwezig 
is. Kernvragen zijn: Wat is motivatie? 
Waarom zijn sommige teams succesvol? 
Hoe vergroot ik mijn effectiviteit als 
leidinggevende?

Op basis van uitgebreide praktijkkennis, 
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), 
TA (Transactionele Analyse) en gangbare 
psychologie wordt menselijk gedrag  
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.

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

geeft aan een duidelijk 
verbeterplan te hebben

92%
maakt dagelijks gebruik van de 
verkregen inzichten

99%

geeft aan effectiever te 
kunnen zijn op het werk

96%

geeft aan binnen één maand 
betere aantoonbare resultaten 
geboekt te hebben met zijn of 
haar team

70%



De training

Gedrag

Eigen stijl en rol

Teamprocessen

Actie!

• 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’. 

• 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?

• 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?

• 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?

• 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.

Dag 3 Dag 4

Dag 1 Dag 2

Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.
www.bovendonk.nl

Locatie
Deelnemers 

ontvangen een 
exemplaar
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Onze trainers

Marcel van Wiggen

Gerard Vriens

Trainer / Coach / Adviseur / Managing Partner / Schrijver

Coach / Trainer / Adviseur / Managing Partner

Mijn motto is ‘Haal er alles uit wat erin zit’. Ik ben geïnteresseerd 
in alles wat mensen inspireert, motiveert en belemmert.

Opleidingen: Technische Bedrijfskunde aan de TUE, MBA aan 
INSEAD, NLP Master opleiding, Strategic Interventionist...

Ervaring: ervaring in het leiden van specialistische teams tot 
een business unit met 900 medewerkers. Sinds 2010 heb 
ik honderden organisaties, duizenden leidinggevenden en 
individuen geadviseerd, gecoacht, getraind en begeleid.

Mijn motto is ‘Maak er wat moois van’. Ik ben graag een 
luisterend oor en in staat om mensen in hun kracht te zetten.

Opleidingen: HBO procestechniek, logistiek en P&O, NLP-
practitioner, Transactionele analyse, oplossingsgericht- en 
systemisch werken, gedragsspecialist...

Ervaring: naast mijn ervaring in het leiding geven aan (project) 
teams ben ik in het afgelopen decennia werkzaam geweest als 
gedragsspecialist, trainer, adviseur en coach.


