Situationeel leidinggeven
Haal meer uit jezelf en de mensen met wie je
werkt!
Met mensen werken is leuk en ook een uitdaging!
Hoe kan je ervoor zorgen dat je ze in de richting
kan bewegen die jij voor ogen hebt? Zeker
leidinggevenden zoeken nog wel eens naar de juiste
wijze van benaderen van medewerkers.
Het model van Situationeel Leidinggeven is een
beproefde methode die jou handvatten geeft om de
behoefte van de medewerker te kunnen bepalen en
jouw stijl daarop aan te passen. Het proces van
samenwerken en werken aan doelen gaat dan een
stuk makkelijker. Je leert hoe je medewerkers
uiteindelijk kan begeleiden naar het volledig
delegeren van taken en verantwoordelijkheden die
jij voor ogen hebt. Ook leer je bijsturen wanneer
het niet zo gaat als dat je zou willen.

De workshop
Leidinggeven is niet iets wat je alleen uit boeken
kunt leren, het is iets wat je moet doen! Tijdens
deze workshop van een dag leer je het theoretische
model toepassen op jezelf en de uitdagingen waar
je momenteel mee werkt. Er wordt vooral met
praktijkvoorbeelden gewerkt.

Het programma
Er is een ochtend en middaggedeelte, onderbroken
door een lunchpauze.

Wat kan je er mee?
De workshop is bestemd voor iedereen die leiding
geeft. Dit kan voor het werk zijn, maar ook in
informeel verband.

Je kan dan denken aan een leidinggeven bij een
vereniging, bestuur, stichting, sportclub, hobbyclub
etc. Het belangrijkste is dat je leert aansluiten bij
wat de ander van je nodig heeft, om die richting
doelen te bewegen.

“Om te leren leidinggeven aan anderen,
moet je dicht bij jezelf komen. Ik vond in
de workshop de veilige en inspirerende
omgeving daarvoor.”
De kosten
Kosten voor deelname zijn € 200 (voor particulieren
vrijgesteld van BTW, voor bedrijven exclusief BTW).
Bij dit bedrag zijn inbegrepen: thee, koffie,
versnaperingen en lunch. Je ontvangt ook een
reader en bewijs van deelname.

