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TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN
Doel
Heeft u een leiderschapstraining nodig om u naar de volgende fase in uw carrière te
brengen? Leer dan de noodzakelijke effectieve leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om
een zelfverzekerde leider te worden.
Deze training voor leidinggevenden brengt als resultaat:
Inzicht wat een leider is …. en niet is
Een dynamischer imago
Uw unieke leiderschapsstijl
Welke leiderschaps eigenschappen u al bezit
Toepassen van het geleerde tijdens de training om daarmee uw leiderschapsrol met
meer vertrouwen uit te oefenen
Bewust leren hoe u overkomt en uzelf presenteert
Uitvinden wat mensen verwachten en respecteren in een leider
Toepassen van het geleerde tijdens de leiderschapstraining en aanscherpen van uw
vaardigheden om macht en invloedt positief in te zetten
Het motiveren van uw team, inclusief “moeilijke mensen”
Het beschermen van uzelf tegen valkuilen en interne organisatie politiek

Samenvatting inhoud
Zit er een leider in u?
De uitdagingen begrijpen als leidinggevende
Het verschil tussen beheren en leiding geven
Uw leiderschapsstijl
Aanpassen van uw stijl op de behoeften van anderen
Uw leiderschapsimage
Opbouwen van invloed en macht
Ontwikkelen van relaties met sleutelfiguren
Omgaan met organisatie politiek
Motiverende factoren en behoeften van professionals
Coachingsvaardigheden

Structuur
Door rollenspel, self-assessment tests en andere leiderschap training-scenario’s, ontzoekt u
leiderschapsrollen als strateeg, change agent, coach, manager, communicator, mentor en
teamlid. En ….. u leert hoe u uw unieke leiderschapsstijl ontwikkeld voor maximale impact.

Doelgroep
Deze leiderschapstraining is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden in spe en juist
benoemde leidinggevenden klaar te stomen voor hun nieuwe uitdagingen en
verantwoordelijkheden. U ontdekt het hart, de ziel en geest van een echte leider.
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