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Succesvol Leidinggeven
Deze cursus is voor ondernemers en leidinggevenden die hun mensen meer bekwaam
willen maken. U verwerft de basiskennis die nodig is om een goed leidinggevende te
zijn en taken en verantwoordelijkheden soepel en effectief te delegeren aan de mensen
waar u verantwoordelijk voor bent.
U leert eerst wat het precies inhoudt om een leidinggevende te zijn en wat er van
u als leidinggevende verwacht wordt. U leert hoe u gezag krijgt en behoudt.
U leert uw mensen effectief in te zetten en het werk zo georganiseerd te krijgen
dat de producten en subproducten die tot uw verantwoordelijkheid behoren
werkelijk worden voortgebracht door uw medewerkers.
U leert hoe u de taken die u nu nog veelal zelf uitvoert, kunt gaan overdragen aan
de mensen onder u – zonder dat dit werk steeds weer naar u terugkomt. U leert
wat de standaardacties zijn van een leidinggevende.
U leert uw mensen hoe ze zelfstandig problemen kunnen oplossen, waardoor ze
niet met al hun problemen naar u toe komen waardoor het lijkt alsof u de enige
bent in de organisatie die een correcte beslissing kan nemen.
U ontdekt toekomstig werk te signaleren lang voordat er overwerk ontstaat en u
leert hoe u het kunt voorkomen en toch al het werk soepel gedaan krijgt – zonder
dat er iemand in de stress raakt of overwerkt wordt.
Verder is het zo dat door de speciale studietechnologie in deze cursus u beter gaat
zien wanneer mensen u niet goed begrijpen – of u nu als coach bezig bent met het
aansturen van uw eigen mensen of commercieel bezig bent met uw klanten. Op
beide gebieden kunt u mensen beter begeleiden en meer succesvol worden.
____________________________________

De cursus Succesvol Leidinggeven zal voor u als leidinggevende de basis
vormen voor het praktische resultaat van de mensen onder u.
Duur:

5 tot 6 dagen

Plaats:

Eindhoven

Start:

in overleg

Het eindresultaat van deze cursus is: een leidinggevende die de basiswetten en technieken
van leidinggeven kan toepassen om zijn mensen productiever en efficiënter te laten werken
in de praktijk van alledag.

