
 

 
 

TRAINING 
 

“Wie is hier de Baas” 
 

Een intensieve training in alle aspecten van leiderschap 
 
 
Lang niet iedereen is een geboren leider. Toch werken veel mensen op 
leidinggevende posities of zijn zelf ondernemer en hebben te maken met het 
aansturen van personeel. Medewerkers zijn “levend materiaal” en handelen niet altijd 
rationeel en voorspelbaar. Leiderschap is dan ook in alle organisaties noodzakelijk. 
 
Nu kan leiderschap veel goeds tot stand brengen en mensen stimuleren om het 
beste te geven dat ze in zich hebben. Leiderschap kan echter ook veel kapot maken 
en zorgen voor onnodige problemen. Denk maar aan ziekteverzuim en conflicten. 
 
Ondanks dat wij van mening zijn dat leiderschap als talent, gave, niet valt aan te 
leren kunnen we wel een beter inzicht verschaffen en een aantal gereedschappen 
aanreiken waardoor leidinggevenden zelfverzekerder en beter gaan functioneren. 
 
In onze twee daagse training nemen we u mee langs alle aspecten die met 
leiderschap te maken hebben en legt u de basis voor effectief leiderschapsgedrag. 
 
Naast een deel kennisoverdracht en het verschaffen van inzicht wordt veel tijd 
ingeruimd voor oefeningen. 
 
Uitgangspunt bij de training is zoveel mogelijk inhaken op uw eigen bedrijfspraktijk en 
uw persoonlijke ontwikkelingsbehoefte.  
 
Bestemd voor:  
Leidinggevenden (of aankomend leidinggevenden) die hun leiderschapskwaliteiten 
echt willen verbeteren. 



 
 
 
 
Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen; 

� Motivaties en drijfveren 
� Eigen sterktes en zwaktes 
� Leiderschapsstijlen 
� Motivatietechnieken 
� Ontwikkelen van medewerkers 
� Macht versus invloed 
� Communicatie 
� Gesprekstechnieken 
� Conflicten 
� Onderhandelen 
� De invloed van leidinggevenden in de organisatie 
� Prikkels en sancties 
� Verzuim 

 
Er is nadrukkelijk veel ruimte om cases uit uw eigen bedrijf te behandelen. 
 
Duur: 2 dagen 
 
Data: in overleg met de deelnemers 
 
Locatie: Zundert 
 
Aanvang 09.00 uur tot 16.30 uur 
 
Prijs: € 695,00 per persoon exclusief BTW; inclusief cursusmateriaal en lunches 
 
 
Mocht u interesse hebben en zich willen inschrijven voor deze, of één van onze 
andere trainingen, dan kunt u kontakt met info@intervicis.nl 
 
 
 
 
 


