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Management van Mensen 
Je hebt het roer in handen en je targets in het vizier. Toch heb je het gevoel dat het nóg beter kan. Het 
aansturen van mensen blijkt een vak apart en kost meer tijd, energie en inspanning dan je had verwacht. 
Tijd om de manager te worden die je wilt zijn. Zijn er nog andere leiderschapsstijlen? En welke past bij jou? 
Management van Mensen geeft je meer inzicht in jezelf en gaat dieper in op jouw effectiviteit. 

• Krijg meer inzicht in wie jij bent en jouw manier van leidinggeven
• Leer verschillende leiderschapsstijlen toe te passen
• Motiveer mensen zó dat zij de lat hoger willen leggen
• Bereik sneller jouw doelen met minder werk
• Los conflicten soepel op

Programma
Voordat je aan de training begint, ga je aan de slag met 360° feedback en heb je een intakegesprek. Het 
programma bestaat uit 3 modules. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Module 1: leidinggeven en afstemming op mijn medewerkers (3 dagen) 
In deze module reflecteer je op jouw manier van communiceren en handelen. Je krijgt theorie, maar 
gaat ook aan de slag met opdrachten en je eigen werkveld.

• Module 2: leidinggeven aan teams (3 dagen) 
Je gaat aan de slag met thema’s als beïnvloeding, conflicten en teamrollen. Ook is er ruimte om 
eigen ervaringen en casussen in te brengen.

• Module 3: leidinggeven en mijn persoonlijke uitdaging (2 dagen) 
In deze module ontdek je hoe je jouw kennis toepast in je dagelijkse werkzaamheden en hoe je dit 
kunt verankeren.

 
Voor wie?
Deze training is voor leidinggevenden, managers, teamleiders en ondernemers.
• Je hebt minimaal een half jaar ervaring met leidinggeven
• Je hebt al ervaring, maar je wilt meer houvast als leidinggevende
• Je hebt hbo of wo werk- en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
‘Hele heldere concrete onderdelen waar je als leidinggevende zoveel winst mee kunt behalen; voor jezelf en 
voor je team.’ O.C.M. Raijmakers – ArjoHuntleigh Nederland BV 

‘Het programma bood mij de ideale combinatie en balans tussen praktische tools en persoonlijke 
ontwikkeling - passende lesstof en perfecte wijze van aanbieden, afgestemd op de behoefte van zowel de 
groep als het individu.’ S. de Heer – UTZ 

 ‘Ik zou dit programma aan iedereen willen aanraden die persoonlijk en professioneel wil groeien in zijn rol als
manager.’     A. Rijkenberg-Al – Dynamica XL 

Praktische informatie
• Duur: 8 dagen
• Groepsgrootte: 8 – 16 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/management-van-mensen/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


