Training Impactvol Leiderschap
We krijgen regelmatig signalen vanuit de gesprekken met onze lid bedrijven dat er behoefte is aan
meer ontwikkeling op het gebied van leiderschap. Daarom organiseren we een programma om
hiermee aan de slag te gaan.

Doel van het programma:
•
•

•

Op een praktijkgerichte manier (toekomstig) leiders laten groeien om hun impact te
vergroten;
Ontwikkelen van een eigen visie op leiderschap als basis voor het aansturen van hun teams
en het definiëren van de gewenste cultuur in het bedrijf en het gewenste gedrag dat daar bij
hoort;
Het creëren van een cultuur waarin o.a. concrete resultaten, verantwoordelijkheid nemen,
vertrouwen en het vieren van succes om samen te bouwen aan de toekomst centraal staat.

Goed leiderschap draagt bij aan meer resultaatgericht werken en een prettige cultuur waar mensen
graag werken. Dit betekent dus ook meer aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Dit 3-daagse
programma is gericht op het praktisch toepassen van de principes van goed leiderschap. Je hebt een
persoonlijke intake, vooropdracht en gedurende het programma ga je de geleerde principes
toepassen in jouw eigen praktijk. Tijdens de trainingsdagen is er gelegenheid om ervaringen te delen
met andere deelnemers. Naast het opdoen van kennis over leiderschap, het ontwikkelen van een
visie over wat voor leider je wil zijn ga je ook kijken hóe je dat dan in de praktijk breng. Wat voor
gesprekken heb je dan met medewerkers? Welke doelen stel je?

Voor wie:
Iedereen die een team aanstuurt en zijn leiderschapskwaliteiten graag verder wil ontwikkelen.

Inhoud van het programma:
•

Intakes: Tijdens de persoonlijk intake zoomen we samen in op de volgende vragen: Wat zijn
jouw talenten, wat zijn je uitdagingen en waar liggen kansen om te groeien als leider? We
gaan echt op zoek naar wat jij nodig hebt om jouw leiderschapspotentieel optimaal te
benutten.

•

Dag 1: Visie op leiderschap: Op de eerste dag staat Visie op Leiderschap centraal. We gaan
aan de slag met vragen als: Wat voor leider wil je zijn? Wat wil je met het team bereiken?
Wat voor cultuur hoort daarbij? Waar wil ik aan het einde van het jaar staan? En wat vraagt
dat van mijn leiderschap? Het zijn intensieve en interactieve dagen waarbij al direct de
vertaling wordt gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

•

Dag 2: Doel & Resultaatgericht leidinggeven: Op de tweede dag krijgen leiders gerichte
handvatten om hun rol als leider nog beter te vervullen en de medewerkers in hun team
persoonlijk te laten groeien zodat gezamenlijke resultaten worden behaald. Onderwerpen
die o.a. aan bod komen zijn het stellen van persoonlijke en uitdagende doelen, het creëren
van flow, het vergroten van betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

•

Dag 3: Leiderschapskwaliteiten & activiteiten: In de laatste sessie groeien leiders in
kwaliteiten en vaardigheden om daadwerkelijk impact te blijven maken als leider. We gaan
aan de slag met inspireren, motiveren, coachen en diverse activiteiten die je als leider kunt
inzetten om op een positieve manier impact maken en constructief samen te blijven groeien.

Tussentijds zullen deelnemers altijd een opdracht krijgen om het geleerde in de praktijk direct toe te
passen en daarmee ook écht eigen te maken.
Na het doorlopen van het programma heb je ontwikkelstappen gemaakt als leider en ben je beter in
staat richting te geven aan het team en het bedrijf en wordt het potentieel van medewerkers benut.
Gezamenlijk wordt er gebouwd aan een cultuur waarin mensen gaan voor concrete resultaten,
vertrouwen, verantwoordelijkheid en is de organisatie echt een plek waar iedereen graag komt en
blijft werken.

Door wie:
De training wordt gegeven door Lieke van der Zanden van Het Ambitie Bureau. Zij heeft jarenlange
ervaring met het trainen van managers en leidinggevenden om hun leiderschapskwaliteiten te
ontwikkelen. Het integreren van nieuw opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk staat daarbij
voorop.

Praktische informatie:
Je start met een intake. Deze vindt plaats via Zoom. Je maakt kennis met Lieke van der Zanden en
bespreekt kort jouw doel en ambitie voor de training.
Datum intake - Maandag 19 december (in de ochtend)
De opleidingsdagen vinden plaats op een locatie centraal in het land (regio Utrecht) en staan
gepland op de volgende dagen:
Dag 1: Maandag 9 januari 9.30 uur – 16.30 uur
Dag 2: Maandag 30 januari 9.30uur – 16.30 uur
Dag 3: Donderdag 16 februari 9.30 – 16.30 uur
Voor de kosten van het programma (circa EUR 1350,- per deelnemer) is het voor werknemers in de
branche mogelijke om een opleidingssubsidie aan te vragen (EUR 1000,- per medewerker per jaar).

Wil je meer weten of zou je je willen opgeven voor deze training?
Neem contact op met Anouk van Stipriaan via vanstipriaan@cbm.nl

