Training

Leidinggeven zonder formele macht
3 Dagen
Ben je formeel niet de baas, maar moet je wel dingen gedaan zien te
krijgen? Wil je op een natuurlijke wijze gezag uitstralen waardoor je
gemakkelijker draagvlak krijgt voor je plannen en collega’s in
beweging zet? Tijdens deze training vergroot je je
leiderschapskwaliteiten. Je leert hoe je op gepaste wijze de regie
neemt en je collega’s motiveert en inspireert om het beste uit zichzelf
en de organisatie te halen. Daarmee neemt je overwicht toe en krijgt
je handelen meer impact.

Resultaat

Programma

• Je neemt op gepaste en natuurlijke wijze de regie
• Je kent de grenzen én mogelijkheden van je rol als leider zonder
formele autoriteit
• Je weet je persoonlijke invloed en autoriteit bewust in te zetten
• Je vergroot je effectiviteit in je communicatie met anderen
• Je kunt verwachtingen effectief managen en je omgeving
motiveren en inspireren
• Je kunt effectief invloed uitoefenen en anderen overtuigen van je
ideeën
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Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot de interactieve ICMleeromgeving en vindt een online intake plaats. Hierin breng je je
persoonlijke leerdoelen in kaart, voor jezelf én voor de trainer. Deze
leerdoelen staan centraal tijdens de bijeenkomsten.

Doelgroep

Tijdens de training leg je aan de hand van diverse oefeningen,
opdrachten en cases de relatie tussen de theorie en je eigen
werksituatie. Onder inspirerende begeleiding van een ervaren trainer
vergroot je jouw leiderschapscompetenties.
De maximale groepsgrootte draagt bij aan een veilige sfeer en biedt
veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en waardevolle discussies
te voeren.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Formele versus informele macht
Invloed op basis van vertrouwen
Je leiderschapsstijl
Inzicht in krachtenvelden
Verwachtingsmanagement
Effectieve resultaatafspraken
De ander in beweging krijgen
Effectief beïnvloeden
Omgaan met weerstand
Inspireren en motiveren
Je kwaliteiten en valkuilen
Persoonlijke leervragen en opdrachten
Persoonlijk actieplan

Deze training is bedoeld voor coördinatoren/senior medewerkers die
met regelmaat de verantwoordelijkheid krijgen of nemen binnen het
team. Je hebt geen leidinggevende ervaring nodig.

Investering
De investering bedraagt € 1.595.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie

Plaats & data
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

www.icm.nl/btw.

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

Training: wo 4 sep – wo 11 sep – wo 18 sep 2019
Training: vr 15 nov – vr 22 nov – vr 29 nov 2019
Training: wo 5 feb – wo 12 feb – wo 4 mrt 2020
Training: vr 29 mei – vr 5 jun – vr 12 jun 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

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

