Training

Van Manager naar Leider
5 Dagen
Word je opgeslokt door managementtaken zoals het monitoren van
resultaten en processen maar wil je eigenlijk een voorbeeld zijn voor
je team? Wil je mensen inspireren om de beste versie van zichzelf
te zijn en daar zelfs bovenuit te stijgen? Je voelt dat je het team de
toekomst in wilt leiden, maar in de dagelijkse praktijk ben je bezig
met doelen en rapportages. In deze training draait het om jouw
metamorfose door zichtbare gedragsverandering. Je leert hoe jij als
leider opstaat en voor de troepen uit loopt.

Unieke voordelen

Programma

• Inspirerende trainer met veel leiderschapservaring
• Individuele coachsessies
• De Goalgetter reflectietool

Dag 1: Management en leiderschap in organisaties
• Verschil tussen management en leiderschap
• Doen we de dingen juist of doen we de juiste dingen?
• Hoe zet je als leider anderen in beweging? Hoe motiveer ik
anderen tot ander gedrag?
• De relatie tussen leiderschap, cultuur en resultaten

Resultaat
•
•
•
•
•
•

Je zet de stap van manager naar leider
Je ontwikkelt je eigen visie op leiderschap
Je handelt vanuit je team met een toekomstgerichte blik
Je kent je team en je weet wat er echt speelt
Je past verschillende leiderschapsstijlen toe
Je brengt je team naar een hoger niveau van samenwerking,
persoonlijke groei en resultaat

Doelgroep

Dag 2: Wie ben ik als leider?
• Persoonlijk leiderschap
• Ik, als manager en ik, als leider
• Zelfreflectie: wat zijn mijn ontwikkelpunten?
• Leidinggeven met hoofd en hart
Dag 3: Mijn leiderschapsstijl
• Mijn visie op leiderschap
• Wat is mijn leiderschapsstijl?
• Welke vaardigheden heb ik nodig?
• Hoe creëer ik een positief werkklimaat?

Voor ambitieuze managers die de verandering van management naar
leiderschap bij zichzelf in gang willen zetten. Voor de managers die
vandaag sturen op processen en resultaat, maar vanaf nu het hele
team naar een hoger niveau willen leiden, als dienend leider. Voor
iedereen die een team, bijna moeiteloos, persoonlijk en zakelijk wil
laten groeien.

Dag 4: Inzicht in mijn team
• Bovenstroom en onderstroom, wat speelt er echt in mijn team?
• Wat heeft mijn team nodig?
• Situationeel leidinggeven
• Minder sturen, meer begeleiden

Duur, data en plaatsen

Dag 5: Blik op de toekomst
• Reflecteren op de interventies die je hebt gedaan
• Hoe zorg jij voor beweging?
• Focus op de toekomst
• Persoonlijk leiderschapsplan

ICM verzorgt de training Van Manager naar Leider overdag.
De training is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat 5 bijeenkomsten.
De hele training duurt 3 maanden.
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 20 sep – vr 10 okt – vr 11 nov – vr 22 nov – vr 13 dec 2019
Training: vr 14 feb – vr 6 mrt – vr 27 mrt – vr 17 apr – vr 8 mei 2020

Training

Studiewijze

Advies en inschrijving

Intake | Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal tijdens de
training. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst geef je in een
schriftelijk intakeformulier aan wat jouw leerdoelen, wensen en
verwachtingen zijn.

Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website:
www.icm.nl/mnl.

Ervaren trainers | Een ervaren docent begeleidt de klassikale
bijeenkomsten waarbij jouw leerbehoefte centraal staat. Je trainer is
een expert, maar bovenal je persoonlijke coach.
Persoonlijke coaching | Tijdens een individuele coachsessie
identificeer je jouw uitdagingen en vertaalt deze in haalbare doelen.
Praktisch, helder en doelgericht. Daarnaast kun je de trainer altijd
bellen of mailen voor advies. Zo kom je nooit lang vast te zitten in je
werk.
Goalgetter tool | Bij deze training ontvang je een inlogcode voor de
Goalgetter. Deze app is jouw persoonlijke coach- en reflectietool op je
mobiel of tablet. De app ondersteunt, moedigt aan en stimuleert je de
gestelde doelen te realiseren in jouw praktijk.
Online leeromgeving | De theorie bieden we aan via de rijke
digitale leeromgeving en materiaal dat je zelf thuis doorneemt ter
voorbereiding op de lessen. Na de training houd je onbeperkt toegang
tot het online materiaal ter verdieping en naslagwerk.
Reflectieopdracht en actieplan | In deze training werk je aan een
reflectieverslag. Daarnaast werk je aan een persoonlijk actieplan.
Daarmee zorg je ervoor dat je in jouw toekomst als leider doorgaat
met leren, ook nadat de training is afgerond.
ICM-certificaat | Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je
het ICM-certificaat.
Maximale groepsgrootte: 12 personen

Gerelateerde trainingen
• Coachen van Teams
• Coachend Leidinggeven
• ICM Leiderschapsprogramma

Investering
De investering bedraagt € 2.550 en bestaat uit:
• Leskosten
• Literatuur & materiaal
• Online leeromgeving
• Individuele coaching
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.

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

