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Cursus: Effectief Leidinggeven
De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Programma opzet
• stijlen van leidinggeven,
• stimulerend leidinggeven,
• doelgerichte communicatie,
• het motiveren van uw afdeling,
• effectief tijdmanagement,
• het toepassen van invloedmodellen,
• effectief delegeren,
• Persoonlijk actieplan, do's & don'ts.
Resultaat
U bent op de hoogte van de belangrijkste principes over het
blijvend aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers.
~ U heeft inzichten verworven in de belangrijkste basiskrachten
van het management. ~ U bent in staat uw medewerkers beter
te motiveren en te coachen. ~ U weet wat de kracht van
leiderschap is en hoe u dit verder kunt ontwikkelen en
vormgeven. ~ U weet hoe u verschillende types medewerkers
binnen uw organisatie kunt onderscheiden. ~ U weet hoe u uw
medewerkers kunt begeleiden in hun loopbaanplanning.

In de training vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.
De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):
Vanaf:

€ 2603,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten:

p.p.

In-company vanaf:

1 t/m ..

Uw doelstelling:

wordt vooraf

Aantal dagen / dagdelen:

4

zichtbaar op offerte!
deelnemer(s)
besproken
(4 uren per dag)

Workshop vanaf 1 dagdeel à € 695,- of 1 dag à € 1390,BV&T meerprijs per deelnemer à € 29,-

Openinschrijving (per persoon):
Locatie n.o.t.k.:

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
Arnhem, Helmond en/of Assen

Datum:
Duur:
Tijdstip:

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 19-08-2022

18.207.157.152 -- BVTopleiding site

N.o.t.k.
2 dag(en)
9:30 tot 16:30 uur

Investering:

€ 695,--

Aanmelden:

Alleen via de WEBSITE!
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Deze zeer praktijkgerichte training voor leidinggevenden heeft
een overzichtelijk en zeer praktijkgericht programma. Alle
essentiële kennis en vaardigheden, die u nodig heeft om een
goede invulling te geven aan uw rol als leidinggevende, komen
aan de orde. In de training maakt u voortdurend de koppeling
van de relevante managementconcepten naar uw eigen praktijk.
De bijeenkomsten zijn zeer afwisselend en uitdagend. U gaat
concreet
oefenen
met
praktijksituaties.
Tussen
de
bijeenkomsten door werkt u aan praktijkgerichte opdrachten.

BV&T staat voor:

