Training

Leidinggeven op Afstand
4 Dagdelen
Als leidinggevende stuur jij je veelal thuiswerkende team op afstand
aan. Dit brengt uitdagingen met zich mee en je hebt behoefte aan
handvatten om je team vooruit te helpen. Hoe houd je de motivatie
binnen je team vast? Wie heeft welke sturing nodig? Hoe benut
je de sterke kanten van je medewerkers en hoe ga je om met
lastige situaties? In deze online training staat jouw persoonlijke
leerbehoefte centraal. De trainer geeft je handvatten om effectief en
met vertrouwen leiding te geven op afstand. Ook leer je van en met
andere leidinggevenden doordat je ervaringen en inzichten uitwisselt.

Unieke voordelen

Studiewijze Online Virtual Classroom

• Toegespitst op jouw actualiteit
• Bring your own problem
• Online leren van en met elkaar

Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat
maken in de praktijk, daarom kiezen wij voor de volgende aanpak.

Resultaat
•
•
•
•

Je geeft je team vertrouwen en creëert rust
Je begeleidt je medewerkers bij onzekerheden en veranderingen
Je motiveert je medewerkers op afstand
Je bent flexibel in je stijl van leidinggeven, afhankelijk van de
situatie en de medewerker
• Je creëert ruimte in je team voor initiatieven en creativiteit
• Je houdt koers ondanks veranderende omstandigheden

Doelgroep
Je bent leidinggevende en stuurt je team op afstand aan.
Leidinggeven op afstand is nieuw voor jou en je wilt leren hoe je in
jouw rol omgaat met de ontstane uitdagingen.

Programma
Dagdeel 1:
• Jij als leidinggevende in crisistijd
• Managen van eigen tijd
• Het belang van vertrouwen geven en loslaten
Dagdeel 2:
• Bring your own problem
• Hoe neem je medewerkers mee in veranderingen?
• Geef je team grip op onzekerheden
Dagdeel 3:
• Situationeel leidinggeven op afstand
• Leiden, begeleiden, steunen en delegeren
• Hoe motiveer je mensen en geef je ze wat ze nodig hebben?
Dagdeel 4:
• Hoe houd je je team in verbinding en op koers?
• Ruimte voor initiatieven en creativiteit
• Van crisismanagement naar toekomstbestendigheid

Intake | Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal tijdens de
cursus. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst geef je in een online
intakegesprek met de trainer aan wat jouw leerdoelen, wensen en
verwachtingen zijn. Daarmee is het zowel voor jou als voor de trainer
helder waar je tijdens het traject de focus op hebt.
Online bijeenkomsten | In de gezamenlijke online bijeenkomsten
wisselt je trainer theorie af met interactieve werkvormen. Er is veel
ruimte voor de inbreng van eigen praktijksituaties en -voorbeelden.
Door audio en video te delen heb je persoonlijk en efficiënt contact.
De trainer zorgt voor een veilige omgeving.
Break-out sessies | Tijdens de online bijeenkomsten maken
we gebruik van break-outsessies. In subgroepjes ga je met
medecursisten uiteen om aan vraagstukken en opdrachten
te werken. De trainer sluit in elk groepje aan om vragen te
beantwoorden.
Online leeromgeving | Naast de interactieve online bijeenkomsten
werk je met de rijke online leeromgeving die je ondersteunt in
het leerproces. Door de intensieve voorbereiding start je al met
jouw leerproces voor de eerste bijeenkomst. Na de training houd
je onbeperkt toegang tot al het online materiaal ter verdieping en
naslagwerk.
Persoonlijke aandacht | De trainer geeft persoonlijke aandacht
en stelt de vraagstukken van jou en je medecursisten centraal.
Daarnaast wissel je onderling ervaringen uit waardoor je van en
met elkaar leert. Samen kom je tot handvatten toegespitst op jouw
situatie.
Energieniveau | De trainer houdt (samen met jou) goed in de gaten
dat je energieniveau tijdens online lesdagen op peil blijft. Je kunt
voldoende weg van je laptop om pauzes te nemen, de opgedane
kennis te laten bezinken en te reflecteren.

Training

Duur, data en plaatsen
De training is van 9.30 tot 12.30 uur en omvat 4 bijeenkomsten.
De training wordt verzorgd in Online Virtual Classroom.
Training: do 9 jul – do 16 jul – do 23 jul – do 30 jul 2020
Training: wo 5 aug – wo 12 aug – wo 19 aug – wo 26 aug 2020
Training: do 3 sep – do 10 sep – do 17 sep – do 24 sep 2020
Training: wo 7 okt – wo 14 okt – wo 21 okt – wo 28 okt 2020
Training: do 5 nov – do 12 nov – do 19 nov – do 26 nov 2020
Training: wo 2 dec – wo 9 dec – wo 16 dec – wo 23 dec 2020
Training: do 7 jan – do 14 jan – do 21 jan – do 28 jan 2021
Training: wo 7 apr – wo 14 apr – wo 21 apr – wo 28 apr 2021
Training: do 3 jun – do 10 jun – do 17 jun – do 24 jun 2021

Investering
De investering bedraagt € 800.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het
avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen arrangementskosten.
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.

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/loa
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

