Training

Leidinggeven aan Professionals
3 Dagen
Geef je leiding aan medewerkers die inhoudelijk zeer deskundig zijn?
En opereren zij veelal zelfstandig en soms buiten je gezichtsveld? Dan
is deze training zeer geschikt voor jou. Hoe stuur je deze professionals
op effectieve wijze aan? Hoe creëer je een hecht team? Hoe
ontwikkel je je zo dat samenwerking meer coachend en inspirerend
wordt? In deze driedaagse training ontwikkel je alle vaardigheden om
op motiverende wijze leiding te geven aan professionals en hen tot
uitstekende prestaties te brengen.

Resultaat

Programma

• Je bent in staat effectief leiding te geven aan een team van
professionals
• Je leert leiding te geven vanuit een persoonlijke visie op
leiderschap
• Je kent de factoren die de interactie met professionals
beïnvloeden
• Je bent in staat om op effectieve wijze te communiceren met je
medewerkers
• Je verwerft inzicht in je eigen vaardigheden en valkuilen in je rol
als leidinggevende
• Je brengt je leidinggevende kwaliteiten naar een hoger niveau

•
•
•
•

Doelgroep
Je geeft leiding aan zelfstandig opererende professionals of gaat dat
in de toekomst doen.

•
•
•
•
•
•
•
•

De drijfveren van een professional
Stijlen van leidinggeven
Je persoonlijke leiderschapsstijl
Omgaan met lastige situaties en dilemma’s bij leidinggeven aan
professionals
Aanpassen leiderschapsstijl aan omstandigheden, team en
individuele professionals
Het faciliteren van motivatie en enthousiasme in een groep
professionals
Bevorderen van samenwerken vanuit persoonlijke kwaliteiten
Effectieve communicatie
Structuur van een coachingsgesprek
Voortgangs- en coachingsgesprekken
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Investering

Studiewijze

De investering bedraagt € 1.695.

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin
worden je leerdoelen in kaart gebracht. In deze persoonsgerichte
training ligt de nadruk op het ontwikkelen van verschillende
leiderschapsstijlen. In rollenspellen en gesprekken oefen je vele
situaties die aansluiten bij je dagelijkse werkomgeving. Onder
inspirerende leiding van een deskundige leer je op een natuurlijke
wijze leidinggeven aan professionals.

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: wo 4 sep – wo 11 sep – wo 18 sep 2019
Training: vr 15 nov – vr 22 nov – vr 29 nov 2019
Training: wo 29 jan – wo 5 feb – wo 12 feb 2020
Training: vr 15 mei – vr 22 mei – vr 29 mei 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/lap
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

