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“Door de training zie ik in dat ik meestal een bredere kijk op zaken heb dan de mensen waar ik  
leiding aan geef. Voorheen sloeg ik daardoor wel eens wat stappen over in mijn uitleg en was  
dan verbaasd dat iemand niet meteen snapte wat ik zei. Ik kan mij nu beter verplaatsen in de  
positie van die ander.” 

“Ik kan me nu beter verplaatsen in die ander” Deelnemer
aan het woord

Regio en data: 2 dagen van 10.00 - 17.00 uur

cursus middle management als nieuwe uitdagingook incompany Wij maken deze cursus effectief voor uw team op maat
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Functioneren als veelzijdig  
leidinggevende

Zelftest over uw stijl van leidinggeven:  
hoe komt u over?
Instructie geven, duidelijk zijn in wat u verwacht
Coachen, de kracht van vragen in plaats van zeggen
Ondersteunen, zelfvertrouwen geven als klankbord
Delegeren, anderen verantwoordelijk maken
Het effect van uw (non-verbale) communicatie
Omgaan met emoties en conflicten
Oefenen in groepjes met praktijkcases

De spilfunctie van de middle manager
Het veranderingsproces van medewerker  
naar leidinggevende
Verantwoordelijkheid nemen en geven
Van korte naar lange-termijn-denken
De kunst van het loslaten
Structuur aanbrengen, duidelijkheid creëren
Grip op uw tijd en uw taken
Managen van problemen van anderen

 

Onze aanpak 
Leren doet u volgens ons niet alleen in een leslokaal.  
Daarom gaat u meteen na uw inschrijving aan de slag 
met lesmateriaal en voorbereidingsopdrachten, via ons 
online leerplatform. De cursus 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 cursus wordt gegeven door een praktijkgerichte 
manage menttrainer die zelf veel ervaring heeft opgedaan  
in het bedrijfsleven.

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

november 2017
Rotterdam 06 - 11 13 - 11

Utrecht 30 - 11 07 - 12

maart 2018
Rotterdam 22 - 03 05 - 04

mei 2018
Amsterdam 08 - 05 22 - 05

juni 2018
Utrecht 11 - 06 25 - 06

oktober 2017
Breda 03 - 10 10 - 10

Voor wie? 
De cursus is geschikt voor managers, bedrijfsleiders 
en afdelingshoofden met mbo+ werk- en denkniveau 
die hun manage ment kennis en vaardigheden willen 
aanscherpen. De meeste deelnemers hebben nooit  
eerder een management training gevolgd. 

Wat leer ik?
Deze cursus heeft als belangrijkste doel om van de  
cursisten slagvaardige managers te maken, die  
zelf  verzekerd zijn en weten hoe ze hun functie succesvol 
kunnen uitoefenen. De cursus helpt bij het veranderings-
proces van medewerker naar manager, waarbij de 
nadruk ligt op vaardigheden als communi catie,  
organisatie, leidinggeven, coachen, delegeren en  
motiveren. Daarnaast vergroot de deelnemer het inzicht 
in belangrijke managementvaardigheden als structuur 
aanbrengen en het vertalen van directiebeleid naar  
de afdeling.

Cursus van 2 dagen

Optimaal 
functioneren 
tussen directie 
en uw team

Middle Management
als nieuwe uitdaging

U bent leidinggevende 
geworden, zonder gerichte 
managementopleiding. In 
deze nieuwe rol worden 
andere dingen van u verwacht: 
uw team motiveren, nadenk 
over de lange termijn en 
verbeteringen doorvoeren. 
Deze cursus helpt u bij dit 
veranderproces, zodat u zich 
ontwikkelt tot een slagvaardige 
middle manager. 

Direct inschrijven bekijk de training online contact opnemen
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https://www.imkopleidingen.nl/mm
https://www.imkopleidingen.nl/inschrijven/mm
https://www.imkopleidingen.nl/cursus-training/middle-management-als-nieuwe-uitdaging/
https://www.imkopleidingen.nl/contact/

