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Opleidingvraag / leerdoel 

In vijf dagen verwerft u leidinggevende competenties op vlak van Visie, 

communicatie, project-handling, people-management en inzicht in teams. Deze 

vaardigheden maken u sterker als leider, als co-worker én als mens. 

Doelgroep / voorkennis 

Leidinggevenden, coördinatoren en projectverantwoordelijken die vanuit de 

eigen persoonlijkheid leiding willen geven, los van een hiërarchisch model 

Opleidingsonderdelen 

 Je organisatie opbouwen rond waarden en visie, zodat je co-workers enthousiast volgen. 

 Van missie over langetermijndoelen naar actieplannen: het chunkmodel 

 Succesfactoren van een veranderproces (Kotter) en de impact van verandering op co-workers 

 Doelstellingen SMART formuleren en gebruiken als motivatietool 

 Leidinggeven is niet managen 

o Inzicht in de eigen leiderschapsstijl 

o Perceptie door anderen (met een specifiek persoonlijkheidsprofiel) 

o Jouw kernkwaliteiten als leidinggevende … en de valkuilen (Ofman) 

o De persoonlijkheidsstijlen van je team in kaart brengen (Insights Discovery) 

o Prioriteiten (durven) stellen (Eisenhower Matrix) 

 Situationeel leidinggeven 

 Motivatie als alternatief voor hiërarchie 

o Principes van Cialdini 

o Het VOSCIN-model 

o Empowerment van co-workers 

o Verbale en non-verbale gedragsbeïnvloeding 

 Als leider je communicatie effectiever maken 

o Luisteren is een kernkwaliteit 

o Communicatie van beleids- of eigen beslissingen 

o Agressieve versus assertieve benadering 

o Technieken van vragen stellen 

o Een presentatie geven 

 Teams aansturen 

o De fasen van teamvorming herkennen 

o Een aangepaste rol van leidinggevende in elke fase 

o (Uw) rollen binnen het team (bewust en onbewust, autonoom of opgelegd) 

o Fish filosofie 

o Zelfsturende teams 

 Moeilijke gesprekken succesvol voeren 

o Neen zeggen 

o Een moeilijke boodschap brengen 

o Agressief gedrag counteren 

o Een sanctie opleggen 
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 Feedback geven en ontvangen 

o Doelstellingsgesprekken voorbereiden, voeren en opvolgen 

o De structuur van het doelstellingsgesprek 

o Competentiemanagement binnen de organisatie 

o De functiebeschrijving als uitgangspunt: competenties, kennisprofielen, resultaatsgebieden 

o De beoordelingscyclus 

o Beleid en formulieren 

o Controle als waarderingstool 

 Coachend leidinggeven 

 De techniek van intervisie 

 Conflicten hanteren op constructieve manier 

o De eigen rol in het conflict begrijpen (inschatten, onderschatten, overschatten) 

o Het belang van de relatie en van de materie 

o Het (eigen) referentiekader inzien 

o Een perfecte timing 

 Vergaderingen (bege)leiden 

o Voorbereiden, faciliteren, leiden, opvolgen 

o Valkuilen van vergaderingen binnen de organisatie 

o De verschillende rollen in een vergadering 

o Omgaan met “moeilijke” deelnemers 

o Soorten vergaderingen 

 De achtste eigenschap (Covey): Laat (je) leiden… 

 

Onderhandelen: een aparte training / coaching zoomt in op deze vaardigheid, maar kan ook in een gecombineerd 

traject worden verwerkt. 

 

Werkvormen 

Verheldering van bestaande modellen door toepassing op persoonlijke leiderschapsstijl 

Peer learning 

Situatiespel 

Feedback via intervisie 

Interactieve experimenten met de nieuwe inzichten en competenties 

 

Verankering via… 

Synopsistegels 

e-mailcoaching 

learning buddies 

 

Praktisch 

Idealiter starten deelnemers met een Insights Discovery© profiel dat hun eigen leiderschapsstijl in kaart brengt. 

Een traject duurt maximaal 5 dagen, bij voorkeur met tussenpozen van één maand. (2 dagen,2 dagen,1 dag) waarin 

deelnemers de kans krijgen om via opdrachten de nieuw verworven competenties te testen. 

Bij in-company training, kiezen we ervoor om op maat van onze cliënt een pakket samen te stellen dat aan zijn focus 

beantwoordt. In het voortraject worden de specifieke leerdoelen voor de de deelnemers teruggekoppeld naar het 

organisatieniveau. 


