
“Wat ik vooral heb geleerd: vragen en vervolgens luisteren, luisteren, luisteren.  
Niet zelf 'het antwoord' invullen maar oprecht luisteren en doorvragen indien  
nodig. Gesprekken wilde ik eigenlijk altijd direct probleemoplossend voeren.  
Ik heb geleerd dat dat niet altijd kan en soms zelfs niet eens nodig is. Ik sta dankzij  
deze training zeker steviger in mijn schoenen.”

“Ik heb vooral geleerd de ander te laten praten”

Debbie Bissels - Office Manager bij Bato Makelaars in Oss
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Programma

Stimuleren eigen initiatief en 
verantwoordelijkheidsgevoel
Terugkoppeling en feedback geven  
op resultaten en gedrag
Flexibel inzetten stijlen van leidinggeven
Omgaan met weerstand, emoties en conflicten
Leiderschapsstijl en groepstypen

Inzicht in gedrag door middel van  
Q4 DISC gedragsanalyse
Invloed van uw communicatiestijl
Leiderschapsstijl en leiderschapsrol
Resultaatgerichte doelen
Rollen en taken: juiste mens op de juiste plek
Heldere procedures en afspraken maken en nakomen
Onderlinge verhoudingen en opvattingen in het team

Zie voor alle lesdata  

www.imkopleidingen.nl/lt

Onze aanpak 
Leren doet u volgens ons niet alleen in een leslokaal. Daarom 
gaat u meteen na uw inschrijving aan de slag met lesmate-
riaal en voorbereidingsopdrachten, via ons online leerplat-
form. De training zelf is bijzonder interactief. Zelfanalyses, 
oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling maken het 
leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht. Om de nieuwe 
inzichten en vaardigheden te borgen, kunt u tussentijds en 
tot twaalf maanden na afloop contact onderhouden met de 
trainer en andere deelnemers.

Wie is mijn trainer? 
De training wordt gegeven door een praktijkgerichte trainer 
met ruime ervaring op het gebied van leidinggeven. De trai-
ner is in staat om mensen positief te benaderen, deelnemers 
te inspireren en kritisch naar zichzelf te laten kijken.

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 895,- 
Tariefsopbouw: lesgeld € 710,- / lesmateriaal € 75,- /
locatiekosten € 110,- (2 dagen).
Alle bedragen zijn exclusief btw.

oktober 2017
Amersfoort 02 - 10 23 - 10

Tilburg 04 - 10 25 - 10

Nijmegen 10 - 10 24 - 10

Amsterdam 16 - 10 30 - 10

Zwolle 19 - 10 02 - 11

Dordrecht 24 - 10 07 - 11

Den Haag 25 - 10 08 - 11

Den Bosch 27 - 10 10 - 11

Rotterdam 30 - 10 13 - 11

september 2017
Utrecht 21 - 09 05 - 10

Eindhoven 26 - 09 10 - 10

november 2017
Alphen a/d Rijn 03 - 11 17 - 11

Groningen 08 - 11 22 - 11

Breda 09 - 11 23 - 11

Leiden 14 - 11 28 - 11

Arnhem 17 - 11 01 - 12

Alkmaar 20 - 11 04 - 12

Apeldoorn 23 - 11 07 - 12

Born 28 - 11 12 - 12

Drachten 29 - 11 13 - 12

december 2017
Enschede 01 - 12 15 - 12

Utrecht 04 - 12 18 - 12

Eindhoven 07 - 12 21 - 12

februari 2018
Utrecht 09 - 02 23 - 02

Apeldoorn 19 - 02 05 - 03

Nijmegen 28 - 02 14 - 03

juni 2018
Eindhoven 04 - 06 18 - 06

Utrecht 14 - 06 28 - 06

Arnhem 19 - 06 03 - 07

Rotterdam 22 - 06 06 - 07

maart 2018
Drachten 15 - 03 29 - 03

Enschede 23 - 03 06 - 04

Born 27 - 03 10 - 04

mei 2018
Amsterdam 08 - 05 22 - 05

Groningen 14 - 05 28 - 05

Dordrecht 18 - 05 01 - 06

Zwolle 24 - 05 07 - 06

Breda 29 - 05 12 - 06

Leiden 30 - 05 13 - 06

april 2018
Den Bosch 04 - 04 18 - 04

Alkmaar 09 - 04 23 - 04

Amersfoort 12 - 04 26 - 04

Alphen a/d Rijn 23 - 04 07 - 05

Tilburg 24 - 04 08 - 05

Den Haag 25 - 04 09 - 05

Voor wie? 
Deze training is speciaal ontwikkeld voor mede-
werkers die zijn doorgegroeid naar de functie van 
teamleider op mbo+ werk- en denkniveau. U bent 
werkzaam in een kantooromgeving en binnen de 
organisatie verantwoordelijk voor het aansturen, de 
ontwikkeling en de resultaten van uw eigen afdeling 
of team. U heeft een functie zoals afdelingshoofd, 
hoofd secretariaat, teamleider, projectleider of  
verkoopleider. Indien uw werk- en denkniveau hbo  
of hoger is en/of als u al flink wat jaren ervaring heeft, 
adviseren wij de training Authentiek leiderschap. 

Wat leer ik? 
Na het volgen van deze training:

Heeft u een beter zicht op uw sterke punten en 
werkt u reeds aan uw verbeterpunten
Bent u in staat om medewerkers te ontwikkelen en 
te motiveren
Bent u in staat uw team beter te managen;  
wie doet wat en hoe gaan we met elkaar om?
Kunt u gemakkelijker omgaan met weerstand, 
emoties en conflicten
Heeft u een concrete actielijst om de effectiviteit 
van uw team te verbeteren

Als teamleider moet u voortdurend switchen tussen rollen en taken. U heeft te 
maken met collega’s, klanten, leveranciers en directie. Alles zelf willen doen is een 
beruchte valkuil. In deze praktijkgerichte training werkt u aan een aantal essentiële 
leiderschapsvaardigheden en ontwikkelt u zich als flexibele en effectieve teamleider.

Ontwikkel uw team door uzelf te ontwikkelen

De effectieve 
teamleider 

Direct inschrijven bekijk de training online contact opnemen
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https://www.imkopleidingen.nl/lt
https://www.imkopleidingen.nl/lt
https://www.imkopleidingen.nl/inschrijven/lt
https://www.imkopleidingen.nl/cursus-training/effectief-leidinggeven-aan-uw-team/
https://www.imkopleidingen.nl/contact/

