
Je geeft leiding aan een team en wilt dit graag goed doen. Hoe benut je dan 
optimaal het potentieel dat in je mensen én in jezelf schuilt? De training  
‘Bewust Leidinggeven’ vergroot direct je effectiviteit als leidinggevende. 

Waarom is dit  
iets voor jou?
•  Specifiek gericht op de doelgroep.
•  Een combinatie van theorie en 

praktijk, dus direct toepasbaar in je 
eigen bedrijf.

•  Geeft blijvend houvast door inzicht.
•  Gericht op het faciliteren van een 

lerende en wendbare organisatie.
•  Kleine groep, dus veel ruimte  

voor interactie en persoonlijke  
begeleiding.

•  Gegeven door adviseurs uit de  
praktijk, die zelf ondernemer zijn  
en leiding hebben gegeven.
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Geef jij leiding aan een team en wil je hier  
beter in worden? Dan is dit iets voor jou!

KIJK OP ZAKEN

Module 1
Leidinggeven, wat hoort daar bij?

Kernwaarden en de ‘why’ als richting

Module 2 
Jouw persoonlijkheid en stijl als uitgangspunt

Mindsets en paradigma’s (bewust en onbewust)

Module 3 
Verantwoordelijkheid op de juiste plek

Psychologische veiligheid, lerende organisatie

Module 5 
Leren omgaan met weerstand

Zinvol feedback geven

Module 4 
Communicatie als belangrijkste instrument

Gesprekstechnieken leren én toepassen

Investeer in jezelf  
én in jouw team!
Coaching van leidinggevenden is effectief, maar  
kostbaar. Daarom biedt Kijk op Zaken nu een  
betaalbare en praktijkgerichte training aan  
voor ondernemers en leidinggevenden in het MKB. 
De training vindt plaats in kleine groepen.

TRAINING 
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NA DEZE TRAINING BEN  
JE EFFECTIEVER ALS  
LEIDINGGEVENDE, OMDAT

•  je over handvatten beschikt om 
de eigen verantwoordelijkheid 
van medewerkers te vergroten;

•  je logische verbanden leert 
leggen tussen de missie en de 
aansturing van je bedrijf;

•  je meer inzicht hebt in jezelf als 
leidinggevende;

•  jouw gesprekstechnieken en 
managementvaardigheden 
verder zijn ontwikkeld.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

•  Intensieve begeleiding door ervaren adviseurs en specialisten.
•  We starten begin 2022 een serie op de donderdagen:  

10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart en 7 april.  
Tijden: 8.30 uur tot ca. 12.30 uur.

•  Afhankelijk van het aantal en de woonplaats van de deelnemers vindt 
de training plaats in Zeeland, Brabant of Zuid-Holland. 

•  Relevante en gemakkelijk leesbare documentatie om het geleerde 
later nog eens terug te zoeken én het boekje ‘Fluitend Leidinggeven’.

•  Jouw persoonlijke profiel m.b.t. werk en leiderschapsstijl (octogram).
•  De mogelijkheid om tijdens en aansluitend aan het programma  

online een persoonlijk gesprek te hebben over de toepassing van  
het geleerde op jouw specifieke situatie. 

KOSTEN VAN DE TRAINING

De kosten voor het totaalpakket van vijf modules: 
€ 1.175,- (ex. BTW)

VRAGEN OF AANMELDEN?  

Dat kan via de site kijkopzaken.nl/persoonlijke- 
ontwikkeling/leiderschapstrainingen
 
Of meld je rechtstreeks aan bij:
• Nicolai Schiettekatte 
 06 14360011  /  n.schiettekatte@kijkopzaken.nl
• Cobi van Velzen
 06 27524003  /  c.van.velzen@kijkopzaken.nl

KIJK OP ZAKEN

WIE VERZORGEN DEZE TRAINING?
De adviseurs van Kijk op Zaken hebben minimaal 15 jaar ervaring als adviseur 
van MKB bedrijven. Ons hart ligt bij het MKB, want daar heb je direct invloed 
op het resultaat. Dat geldt ook voor jou als leidinggevende. Als jij het goed 
doet, dan heeft dat direct effect.
Waarschijnlijk ben jij opgeleid voor een bepaald vak en heb je daar ook veel 
ervaring in opgedaan. Het leidinggeven heb je er zomaar bijgekregen. Ook dat 
hebben wij zelf ervaren bij eerdere werkgevers en dat is juist onze motivatie 
om deze training te organiseren.

Cobi en Nicolai
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TALENT VINDEN, VERBINDEN EN ONTWIKKELEN
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