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“Een leerzame training die ook 
direct toepasbaar is”

“ Zinvol en leerzaam. Ik heb nu 
een aantal handvatten om mijn 
functie beter uit te bouwen.”

“ Praktijkgericht en goede 
handvatten.”

“ Ondanks al mijn ervaring nog 
zoveel geleerd!”

“ Een cursus die van begin tot 
eind boeiend was.”

Leidinggeven is in de kern het beïnvloeden 
van gedrag. Door meer inzicht te krijgen in 
gedrag en het oefenen van vaardigheden, 
wordt het mogelijk om op een natuurlijke 
manier het gedrag van collega’s 
te beïnvloeden.

De training Meewerkend Leidinggeven 
is een training die gericht is op de groep 
team coaches, coördinatoren, eerste 
medewerkers en eerste operators. Dit zijn 
vaak de meest ervaren medewerkers binnen 
het team die zijn doorgegroeid vanuit 
hun specialistenrol.

 Naast de standaard werkzaamheden zijn 
deze medewerkers verantwoordelijk voor 
de organisatie en werkverdeling binnen 
het team. Ze zijn de rechterhand van 
de leidinggevende.

 Het goed invullen van deze rol is uitdagend. 
Enerzijds zijn er de verwachtingen van de 
leidinggevende en anderzijds worden ze 
door hun teamleden vaak gezien als een 
collega op hetzelfde niveau. Invloed vanuit 
het team zonder uitgebreide bevoegdheden 
vraagt om specifieke vaardigheden.

Het effect
Onze deelnemers geven zelf het volgende terug:

geeft aan gedrag beter te 
doorzien en te beïnvloeden

93%

geeft aan nu beter in contact te 
komen met hun collega’s

99%

geeft aan het team effectiever 
te kunnen sturen

99%



De training

Observeren

Actie!

Beïnvloeden

•  De training duurt drie aaneengesloten dagen (09.00 - 17.00 uur).
•  Deelnemers vanuit diverse bedrijven delen hun leiderschapservaringen.
• De training is zeer interactief en gericht op de eigen praktijk.
•  Instrumenten en vaardigheden worden geoefend, zodat deze snel in de praktijk kunnen 

worden toegepast.
• De training sluit af met een stappenplan om je rol en invloed binnen het team te vergroten.
• Deze training borduurt verder op de inzichten uit het boek ‘Slimmer leiding geven’.

• Wat voor teams zijn er?
• In wat voor team ben jij werkzaam?
•  Op welk gebied kan je huidige team 

verbeteren?
• Wat betekent dit voor jouw rol?
• Hoe communiceer jij?

•  Hoe vergroot je de teamprestaties?
• Welke rol pak jij hierin?
•  Opstellen van plan van aanpak:
     Verbeteren teamprestatie

   Verbeteren eigen prestatie

• Hoe beïnvloed je gedrag?
• Hoe waardeer je effectief?
•  (H)erken jij de kernkwaliteiten van je 

collega’s?
• Wat is de impact van vooroordelen?
• Hoe spreek jij effectief je collega’s aan?

Dag 3

Dag 1 Dag 2

Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.
www.bovendonk.nl

Locatie
Deelnemers 

ontvangen een 
exemplaar
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Onze trainers

Frits Galle
Adviseur / Coach / Trainer / Managing Partner

Anderen laten groeien en organisaties succesvol laten 
functioneren zijn de passies waar ik energie van krijg. Als 
oplossingen niet direct voorhanden zijn en er creativiteit 
wordt gevraagd, dan wordt het pas echt interessant.

Wim Meinderts
Trainer / Adviseur / Coach / Verandermanager

Na een internationale carrière als o.a. senior Improvement 
& Implementation Manager, richt ik mij als adviseur op het 
verbeteren van organisaties in de breedste zin. Ik ben er van 
overtuigd dat mensen veel meer kunnen dan ze denken.

Anniek Stoutjesdijk
Trainer / Coach / Adviseur / Verandermanager

Met 30 jaar ervaring zet ik leidinggevenden en teams in hun 
kracht. Het geeft mij een goed gevoel als organisaties en 
teams goed functioneren, elkaar feedback geven en op een 
energieke manier tot de beste resultaten komen.


