Training

Leidinggeven voor Gevorderden
3 Dagen
Zoek je persoonlijke en gerichte feedback op je functioneren
als leidinggevende? Heb je behoefte aan een analyse van je
leidinggevende kwaliteiten? Ben je op zoek naar verdieping in je
werk? Dan is deze training geschikt voor jou. De training start met
een objectief beeld van je eigen stijl van leidinggeven, je kwaliteiten
en valkuilen. De mogelijkheden om je effectiviteit als leidinggevende
verder te verhogen worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt
individueel en in groepsverband actief gewerkt aan je kwaliteiten en
ontwikkelpunten. Door de zeer waardevolle individuele feedback en
oefeningen in deze training groei je als leidinggevende en als mens.

Resultaat

Programma

• Je brengt je kwaliteit op het gebied van leidinggeven naar een
hoger niveau
• Je vergroot je inzicht in je persoonlijke stijl van leidinggeven en je
kwaliteiten en valkuilen
• Je bent je ervan bewust welk effect je stijl op je team en
medewerkers heeft
• Je bent in staat het maximale uit je team te halen
• Je oefent met variaties in je eigen gedrag
• Je bent in staat je waarden en drijfveren te vertalen naar je
persoonlijke leiderschapsstijl
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Studiewijze
Deze training start met het in kaart brengen van je leiderschapsstijl,
persoonlijkheid, kwaliteiten en ontwikkelpunten. In de training oefen
je actief met de voor jou belangrijke situaties via rollenspellen en
gesprekken binnen de groep deelnemers. Onder leiding van een
ervaren trainer ontwikkel je jezelf als leidinggevende. Je sluit de
training af met een persoonlijk actieplan.
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Leiderschapsstijl en persoonlijkheid
Leidinggeven op niveau
Objectief beeld van persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten
Je huidige versus je gewenste leiderschapsstijl
Methodieken om ontwikkelpunten te verbeteren
Het effectief inzetten van je kwaliteiten
Je waarden en drijfveren vertalen naar je persoonlijke
leiderschapsstijl
Motiveren van medewerkers
Omgaan met kritische situaties en dilemma’s als leidinggevende
Coaching, feedback, intervisie en zelfreflectie
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Doelgroep
Iedereen die meerdere jaren leidinggevende ervaring heeft en zijn
of haar eigen kwaliteiten op dit gebied naar een hoger niveau wil
brengen.

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.
Deze training is tevens onderdeel van de opleiding Post-HBO
Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze training kun je je
verder ontwikkelen en krijg je vrijstelling voor 1 module binnen deze
opleiding.

Investering
De investering bedraagt € 1.795.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Training: vr 7 jun – vr 21 jun – vr 5 jul 2019
Training: wo 2 okt – wo 9 okt – wo 30 okt 2019
Training: vr 17 jan – vr 31 jan – vr 14 feb 2020
Training: wo 1 apr – wo 15 apr – wo 6 mei 2020
Training: vr 5 jun – vr 19 jun – vr 3 jul 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

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

