
Leiderschap & Management
Versterk je organisatie
Het is voor veel organisaties een uitdaging om mee te bewegen met de veranderende wereld. Veranderingen 
geven vaak onrust bij medewerkers, waardoor er een gevoel van onveiligheid kan ontstaan. Als medewerkers 
minder autonomie voelen en minder risico’s nemen verdwijnt de focus op innovatie. Een logische reactie, maar juist 
in tijden van crisis en onzekerheid is innovatie nodig. Zo blijf je als organisatie onderscheidend in een onzekere markt 
en haal je toch de gewenste resultaten. Hoe bereik je dat je medewerkers zich betrokken voelen, ervoor willen 
gaan en een eenheid vormen, ook op afstand?

“Goed leiderschap leidt tot bevlogenheid, 
trots en eigenaarschap bij medewerkers.”             

Medewerkers floreren en voelen dat hun inzet een zinvolle bijdrage levert aan het succes van de organisatie. 
Dit zorgt voor betere prestaties, ook in verwarrende tijden.  

Leiderschapsontwikkeling op drie niveaus
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Leiderschap aan jezelf

Ontwikkel jezelf tot sensitieve, zelfbewuste leider 
vanuit jouw eigen visie, waarden en overtuigingen. 
Wie wil jij als leider zijn?  

Leiderschap aan anderen

Als leider geef je oprechte persoonlijke aandacht, 
zie èn benut je het volledig potentieel van de ander 
en werk je bewust aan de kracht van werkgeluk.

Leiderschap in de organisatie

Gezamenlijk leiderschap zorgt er voor dat leiding-             
gevenden èn medewerkers floreren, wat leidt tot                
bevlogenheid, vooruitgang en betere prestaties.
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JijLeiderschap aan jezelf

Leiderschap aan anderen

Leiderschap in de organisatie

Jouw team

Jouw organisatie

Je kunt meer dan je denkt. Kijk op www.icm.nl voor meer informatie. COVID
PROOF

MANAGEMENT     &     LEIDERSCHAP       >      WERKGELUK    =    BETERE RESULTATEN

Als leiders zich sàmen verantwoordelijk voelen voor 
het geheel; de mens èn het resultaat, ontstaat vanuit 
gedeelde waarden een visie, strategie en daarmee 
vooruitgang. Goed leiderschap is onmisbaar voor een 
vitale organisatie, waar het volledig benutten van 
ieders potentieel het uitgangspunt is en écht werk- 
geluk leidt tot betere resultaten. 

Bouwstenen
ontwikkelprogramma’s
ICM gelooft in de krachtige combinatie van leiderschap & management. Goed leiderschap en management samen 
leidt tot een optimale organisatie. Wij stellen graag samen met jou een maatwerk leiderschapstraject op waarin de 
elementen terugkomen die jouw organisatie helpen te optimaliseren en in balans te brengen. Doe hier inspiratie op 
over onze leiderschap en management ontwikkelprogramma’s.

Met welk ontwikkeltraject wil je aan de slag? Kies & mix:

Sterk samenwerken
- Effectief samenwerken
- Effectief communiceren
- Effectief vergaderen
- Werken met zelfsturende teams
- Professioneel mentorschap

Leren leidinggeven
- Situationeel Leidinggeven
- Timemanagement en delegeren 
  voor leidinggevenden
- Praktisch Leidinggeven
- Leidinggeven op Afstand
- De Startende Manager

Optimale organisatiekennis
- Middle Management
- Organisatiekunde
- Praktische Bedrijfskunde
- Post-HBO Bedrijfskunde
- Hoger Management

Je kunt meer dan je denkt. Kijk op www.icm.nl voor meer informatie. COVID
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ICM als flexibele partner in leren en ontwikkelen

We verzorgen trajecten volledig naar wens: offline en/of 
online. Een extra hoge leerimpact bereiken we met een 
blended traject. Door online contactmomenten tussen 
klassikale bijeenkomsten in kunnen we nieuwe leerbehoeftes 
direct beantwoorden en bijsturen wanneer de situatie 
daarom vraagt. In overleg bepalen we welke vorm optimaal 
aansluit bij de mogelijkheden en wensen van jullie organisatie.

Direct starten
Online contactmomenten zijn snel en eenvoudig 
te organiseren. Dit maakt direct starten van een 
leertraject mogelijk.

Persoonlijke leerdoelen centraal
Voor het beste resultaat op de lange termijn, richten 
wij onze trajecten op gedragsverandering. Wat is er 
nodig om blijvend succes te boeken? 
 
Flexibel in te richten
Het traject is op elk moment flexibel aan te passen 
aan de behoeften en situatie. 

Unieke voordelen

Leiderschap 
aan jezelf

Van Manager naar Leider
- Leidinggeven aan Professionals
- Coachend leidinggeven
- Van Management naar Leiderschap
- Appreciative inquiry
- Veranderen & inspireren met 
   Storytelling

Jij als leider
- ICM Leiderschap
- Persoonlijk leiderschap
- Leef je persoonlijke missie
- ICM Gevorderd Leiderschap
- Effectief ontwikkelen van je talent

Vergroot je impact
- Effectief beinvloeden voor 
  leidinggevenden
- NLP
- Keuzetraject: Impact Vergroten
- Talentmanagement & Employability
- Geweldloze communicatie

Leiderschap 
aan anderen

Leiderschap
in de organisatie

Management
vaardigheden

Gelukkige mensen presteren beter
- ICM Opleiding Werkgelukdeskundige
- Deep Democracy
- Werkgeluk in Organisaties
- Werken met zelfsturende teams
- Coachen op vitaliteit

Organisatie in verandering
- Verandermanagement
- Arbeids- en Organisatiepsychologie
- Corporate Storytelling
- Van Management naar Leiderschap
- Creativiteit en Ondernemerschap in 
   organisaties

Vernieuwende organisaties
- Innovatiemanagement
- Diversiteit in Organisaties
- Duurzaam ondernemen
- Growth Hacking
- Design Thinking

Managen van vitaliteit in je team
- Coachend leidinggeven
- HR gesprekken voeren
- Vitaal en mindful werken
- Effectief omgaan met stress en 
  werkdruk
- Stress- en burnout begeleiding

Teamontwikkeling
- Teamontwikkeling voor 
  Leidinggevenden
- Psychologie voor Managers
- Teamontwikkeling met DISC
- Systemische spelvormen: inzicht in
  eigen team
- Deep Democracy

Leiderschap met tegenwind
- Leidinggeven aan Verandering
- Leidinggeven op Afstand
- Omgaan met weerstand
- Argumenteren en overtuigen door    
  kritisch denken
- Creativiteit en Ondernemerschap in   
  organisaties

Krachtige leerinterventies
In de leiderschapsprogramma’s verwerken we diverse interventies zoals: intervisie, 360 graden feedback, individuele 
coaching, teamcoaching, outdoor training, trainingsacteur, business challenge, webinar en nog veel meer. 
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Krachtige leerinterventies
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individuele coaching, teamcoaching, outdoor training, trainingsacteur, business challenge, webinar.  
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ICM gelooft in de combinatie van management & leiderschap. Goed mangement en leiderschap samen leidt tot een optimale 
organisatie. Wij stellen graag samen met jou een maatwerk leiderschapstraject op waarin de elementen terugkomen die jouw organisa-
tie helpen te optimaliseren en in balans te brengen. Online en offline interventies zijn op elk moment flexibel in te zetten zodat het traject 
continu is aan te passen aan jullie wensen en situatie. 
 


