Training

Praktisch Leidinggeven
3 Dagen
Je succes als leidinggevende hangt sterk af van je persoonlijk
optreden. Formeel gezag is geen sterke basis. Het komt aan op visie,
tact en overtuigingskracht. Hoe geef je leiding aan een team van
individuen? Hoe creëer je draagvlak voor je ideeën? In deze training
komen onder leiding van een expert de professionele vaardigheden
aan bod waarmee je op inspirerende en effectieve wijze leiding kunt
geven. Je verwerft inzicht in je eigen vaardigheden, valkuilen en
positie als leidinggevende en beschikt over instrumenten om je rol
optimaal in te vullen.

Resultaat

Programma

• Je kent de verschillende stijlen van leidinggeven en kunt ze
toepassen
• Je kent je persoonlijke leiderschapsstijl
• Je hebt inzicht in je eigen kernwaarden, kernvaardigheden,
kwaliteiten, valkuilen en rol als leidinggevende
• Je kunt draagvlak creëren door effectieve communicatie
• Je kunt je medewerkers motiveren door gerichte coaching
• Je kunt als leidinggevende omgaan met lastige situaties
• Je beschikt over een eigen teambuildingsplan en Persoonlijk
Leiderschapsportfolio
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Doelgroep
Je wil je verder ontwikkelen op het gebied van leidinggeven. Op dit
moment geef je leiding aan een team of je gaat dat in de toekomst
doen.

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 www.icm.nl/btw.

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 14 jun – vr 28 jun – vr 5 jul 2019
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Praktisch leidinggeven anno nu: situationeel leidinggeven
Je persoonlijke leiderschapsstijl
Kernkwaliteiten
Managen van eigen tijd
Mens- en resultaatgericht leidinggeven
Coachen en delegeren
Gespreksvaardigheden voor leidinggevenden (feedback geven,
beïnvloeden)
Doorbreken van communicatiepatronen
Omgaan met weerstand, conflicten en (generatie)verschillen
Inspireren en motiveren van individuele medewerkers en teams
Kenmerken van succesvolle teams
Teambuilding en samenwerken
Praktijksituaties- en voorbeelden
Teambuildingsplan voor je eigen team
Persoonlijk Leiderschapsportfolio

Studiewijze
We vragen je om je voor te bereiden met een online intake,
leiderschapstest en door artikelen te lezen. Op basis van de intake
stel je je persoonlijke doelstellingen vast. In deze interactieve training
ligt de nadruk op de verschillende stijlen van leidinggeven en het
toepassen hiervan. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer
leer je op een natuurlijke wijze leidinggeven. Tussen de bijeenkomsten
werk je individueel aan opdrachten die op je eigen praktijk gericht
zijn en voer je gesprekken in de praktijk. Daarnaast bereid je je online
voor op de bijeenkomsten met kennisvideo’s, praktijkopdrachten
en artikelen. Je groei en ontwikkeling wordt zichtbaar in je eigen
Leiderschapsportfolio: een uniek en praktisch document dat als
ondersteuning dient in je rol als leidinggevende.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Training: wo 11 sep – wo 18 sep – wo 25 sep 2019
Training: do 26 sep – do 3 okt – do 10 okt 2019
Training: vr 8 nov – vr 15 nov – vr 22 nov 2019
Training: wo 15 jan – wo 22 jan – wo 29 jan 2020
Training: do 5 mrt – do 12 mrt – do 19 mrt 2020
Training: wo 13 mei – wo 20 mei – wo 27 mei 2020
Training: vr 19 jun – vr 26 jun – vr 3 jul 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

Vervolgtraining
Leidinggeven voor Gevorderden

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/plg
Deze training biedt ICM ook In Company (www.icm.nl/maatwerk)
aan en als E-Learning.

