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Leidinggeven aan succesvolle teams
Deze driedaagse training sluit perfect

Als leidinggevende speel je een cruciale

aan bij de training ‘Effectief leiderschap’,

rol bij het ontwikkelen van je medewerkers

maar kan ook los worden gevolgd. De

en je team. Jouw leiderschapsstijl heeft

training kenmerkt zich door interactie en

grote invloed op het succes van jouw

groepssessies, waarbij deelnemers vanuit

divisie, afdeling of managementteam.

verschillende achtergronden elkaar helpen.
Onderzoek wijst uit dat het potentieel van
In deze training leer je o.a.:

medewerkers meer wordt benut wanneer

•

hoe je meer potentieel uit

sprake is van coachend leiderschap

medewerkers kunt halen

waarbij je een lerend team ontwikkeld.

•

hoe je de energie in het team kunt
verhogen

Deze training helpt jouw leiderschap

hoe je een feedback rijke omgeving

verder te ontwikkelen naar een hoger

creëert

niveau en meer energie in jouw team te

•

hoe je de samenwerking verbetert

brengen. Hoe beter de energie in teams,

•

hoe je een sterk team bouwt

hoe beter de teamresultaten!

•

hoe je het team coacht naar betere

•

prestaties...

“ Verrassend, praktisch en
direct toepasbaar!”

De basis
Aanpak

Voor wie

• Voorafgaand aan de training vul je een

• Deze training is geschikt voor

gedragsstijltest in, die inzicht geeft in

leidinggevenden, projectleiders,

jouw communicatiestijl.

managers en directieleden met minimaal

• De training duurt 3 aaneengesloten
dagen inclusief avondprogramma op
dag 1 en 2 (totaal 8 dagdelen).
• Er is voldoende tijd voor persoonlijke
coaching.
• Terugkombijeenkomst na één maand.

3 jaar ervaring.
• Geschikt voor ondernemingen en
organisaties actief in zowel profit- als
nonprofit-sector.

Dag 1

Dag 2

Coachend Leiderschap

Succesvolle teams ontwikkelen

• Welke leiderschapsstijl hanteer je?

• Hoe bouw je aan vertrouwen?

• De invloed van jouw stijl op de cultuur en

• Hoe creëer je een team dat in staat is

het functioneren van het team
• Jouw eigen communicatie- en
gedragsstijl
• De diverse stijlen van je teamleden en
hoe deze elkaar beïnvloeden
• Coachend leidinggeven aan individuen
• De goede vragen stellen
• Durf je los te laten?

eerlijke feedback te geven aan elkaar?
• Op welke manier zorg je dat je team zich
bindt aan de doelen?
• Hoe geef je de juiste aandacht aan
duurzame inzetbaarheid en persoonlijke
verantwoordelijkheid?
• Hoe ga je van weerstand naar bereidheid
tot veranderen?

Dag 3

Coachend naar de top
• Hoe omgaan met (onzichtbare) conflicten
in je team?
• Hoe eigen initiatief bij medewerkers te
ontwikkelen?
• Hoe coach je een team als geheel?
• Stimuleren van onderlinge feedback

De training

• Creëren van een lerende cultuur

• Deze training borduurt verder op de

• Hoe voer je energieke gesprekken?

• Jouw persoonlijke groeiplan naar
coachend leider

inzichten en concepten uit het boek ‘Ik
ben er helemaal klaar mee’.
• Middels oefeningen, inzichten en
praktische tips ontstaat een concreet en
helder plan om mee aan de slag te gaan.

Locatie
Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.
www.bovendonk.nl

Deelnemers
ontvangen een
exemplaar

Onze trainers
Frits Galle
Adviseur / Coach / Trainer / Managing Partner
Anderen laten groeien, teams 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.
Als leidinggevende van zowel operationele-, HR- als
projectorganisaties heb ik diverse grote en kleine teams aan
mogen sturen en ook ontwikkelen. Voor goed
teamwork is vertrouwen en communicatie essentieel.

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.
Ik heb veel verandertrajecten succesvol ingezet en begeleid.
Het doorvoeren van wijzigingen in systemen, processen en
werkwijzen vormen de basis maar centraal staat het
menselijke aspect: hoe zorg je dat iedereen betrokken is en
meebeweegt in de gewenste richting?
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