
                                                    

 

Training Praktisch Leidinggeven 
 

In deze Training Praktisch Leidinggeven ontwikkel je een eigen overtuigende stijl 
van leidinggeven. Je leert op verschillende niveaus communiceren, motiveren en 
delegeren. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en ontwikkelpunten als leidinggevende 
en leert om resultaatgericht en effectief leiding te geven. De trainers gaan hierbij in 
op lastige situaties die jij tegenkomt in je rol als leidinggevende in je organisatie. 
Door deze persoonsgerichte aanpak verbeter je doelgericht je persoonlijke stijl van 
leidinggeven. 
 

Jouw resultaten 
 Je behaalt meer concrete resultaten 

 Je kent je sterke en zwakke punten als leidinggevende 

 Je weet welke stijl van leidinggeven het best bij een situatie past 
 Je beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden om je doelen te 

bereiken 
 

Voor wie 
Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die hun managementvaardigheden in 
een kort programma stevig willen aanscherpen. Deze training is speciaal ontwikkeld 
voor niveau HBO en WO. 
 

Aanpak 
Tijdens de trainingsdagen ga je vooral concreet aanpakken en leren door te doen. Het 
programma wordt afgestemd op je persoonlijke leerdoelen, die je aangeeft tijdens de 
online intake. De trainer houdt deze leerdoelen in het oog en zorgt dat je daar 
specifiek in traint. Je leert hoe je overkomt op je medewerkers, hoe je gesprekken 
voert en medewerkers motiveert. Door samen heel concreet te oefenen en te 
reflecteren ontwikkel je je managementvaardigheden snel en effectief. Tijdens de 
training werk je aan een persoonlijk actieplan. Dit plan biedt houvast om heel 
doelgericht aan je leerdoelen te werken, ook na de training. Je wordt je bewust van je 
sterke en zwakke kanten en ontwikkelt een eigen persoonlijke stijl van leidinggeven. 
 

 

Gerelateerde trainingen 
 Training Coachend Leidinggeven 
 Training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken 

 Training Persoonlijke Effectiviteit voor Managers en Hoger Opgeleiden 
 

Blended learning 
Door gebruik van blended learning haal je het maximale uit deze training. De e-

learning is complementair aan de training. Via jouw persoonlijke digitale 

leeromgeving krijg je toegang tot de e-learning van jouw training. Oefenen staat 

centraal. Aan de hand van cases en praktijkopdrachten pak je door op je nieuw 

geleerde vaardigheden en competenties. Je leert hoe je deze toepast binnen je eigen 

werk. Met deze blended training haal je niet alleen alles uit de training, maar ook uit 

jezelf!  



                                                    

 

Training Praktisch Leidinggeven 
 

 

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

 Persoonlijke intake 

 Vastleggen leerdoelen 
 Persoonlijke ontwikkelvraag 
 Individuele SD-Waardentest 

 Inzicht in jezelf als leidinggevende 

 Hoe kom je over? 
 Jouw leidinggevende kwaliteiten en leerpunten 

 Effectief leidinggeven 
 

 Stijlen van leidinggeven, oefenen met de verschillende stijlen 

 Situationeel leidinggeven 
 Effectief omgaan met de taak/bekwaamheid van medewerkers 

 Effectief delegeren 
 

 Resultaatgerichtheid 
 

 Vergroot je resultaat- en doelgerichtheid 

 Je medewerkers coachen en motiveren 
 Effectieve gesprekstechnieken 

 
 Communicatie 

 
 Functionerings- en beoordelingsgesprek 
 Slechtnieuwsgesprekken effectief voeren 

 Daadkrachtig leiden van werkoverleggen en vergaderingen 

 Persoonlijk ontwikkelplan 

 Vastleggen ontwikkelstappen 
 Persoonlijk actieplan 

 


