
                                                    

 

Basistraining Leidinggeven 
 

 
Ben jij op zoek naar praktische vaardigheden en inzichten om je rol als 
leidinggevende op een goede en positieve manier in te vullen? Wil jij leren om je 
medewerkers te motiveren en op een prettige wijze aan te sturen? In deze training 
ga je daarmee aan de slag. Je leert goed en professioneel leiding te geven en 
vergroot praktische vaardigheden die hierbij helpen. Je krijg inzicht in je eigen 
handelen en de effecten ervan en weet welke effectieve manier van leidinggeven bij 
jou past. 
 

Jouw resultaten 
 Je geeft op gestructureerde wijze leiding 
 Je hebt inzicht in de verschillende stijlen van leidinggeven 

 Je gaat op een positieve manier om met verschillende karakters, weerstand en 
situaties 

 Je weet hoe je je medewerkers aanstuurt en motiveert 

 Je voert goede functionerings- en beoordelingsgesprekken 
 

Voor wie 
Deze uitdagende en complete training is bijzonder geschikt voor iedereen die 
(aankomend) leidinggevende is en praktische kennis en vaardigheden zoekt om deze 
leidinggevende rol optimaal in te vullen. 
 

Aanpak 
Tijdens de training ga je aan de slag met de taken en rollen van leidinggevenden. Je 
leert verschillende stijlen van leidinggeven en oefent praktische vaardigheden, zoals 
helder communiceren en het voeren van beoordelingsgesprekken. De trainer houdt je 
ontwikkeling in de gaten op basis van jouw persoonlijke leerdoelen en 
ontwikkelvraag. Met deze aanpak weet je zeker dat je een sterk programma volgt, 
gericht om het maximale uit jezelf en je medewerkers te halen. 
 

 

Gerelateerde trainingen 
 Training Praktisch Leidinggeven 

 Training Coachend Leidinggeven 

 Training Leidinggeven op Uitvoerend Niveau 
 

  



                                                    

 

Basistraining Leidinggeven 
 

 

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

 Persoonlijke intake 

 Vastleggen leerdoelen 
 Persoonlijke ontwikkelvraag 
 Individuele SD-Waardentest 

 Gestructureerd leidinggeven 

 Taken, rollen en verantwoordelijkheden 
 Werken met SMART doelstellingen 
 Persoonlijke effectiviteit 

 Leidinggeven en motiveren 
 

 Stijlen van leidinggeven 

 Omgaan met verschillende karakters 
 Motiveren en bijsturen van medewerkers 

 Effectief delegeren 
 

 Praktische vaardigheden 
 

 Helder communiceren 

 Feedback geven en ontvangen 
 Effectief werkoverleg houden 

 Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren 

 Persoonlijk ontwikkelplan 

 Vastleggen ontwikkelstappen 
 Persoonlijk actieplan 

 


