
Leiderschap, Reflectie
en Ontwikkeling

Leidinggeven in de (semi-)publieke
sector is bepaald geen sinecure: je
werkomgeving is onderhevig aan
voortdurende verandering en
maatschappelijke druk. Kan jij in zo'n
omgeving een inspirerende leider zijn,
met een heldere visie?
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Leiderschap,
Reflectie
en Ontwikkeling
De LRO training is een intensief
leiderschapsprogramma met een
transformerend karakter. Je werkt met
ervaren docenten en geeft elkaar
feedback op praktijkcasussen en
leerdoelen. Met als inzet: meer visie, lef
en effectiever leiderschap.

Coachend leidinggeven, sturen op resultaat, reorganiseren en meer
doen met minder geld. In de publieke en semi-publieke sector
moet je tegenwoordig van alle markten thuis zijn. Dit programma
van 4 modules en een terugkomdag biedt ruimte om jouw
persoonlijke kracht als leider verder te ontwikkelen. Daarbij wordt
ook het gevoelsniveau betrokken, zodat jij 'completer' gaat
leidinggeven. Jezelf laten zien en bekijken door de spiegel die de
trainers en de groep je voorhouden vraagt moed. In een veilige
omgeving kun je experimenteren en wordt er een beroep gedaan
op je eigen verantwoordelijkheid om je te blijven ontwikkelen. Zo
haal je het beste uit je medewerkers en jezelf.

DEELNEMERSPROFIEL
Ben jij leidinggevende, project- of programmamanager in de
publieke of semi-publieke sector, met minimaal 2 jaar
leidinggevende ervaring? En bevind je je in schaal 11-15? 
In deze training krijg je een stevige impuls rondom jouw
leiderschap en je visie op de ontwikkeling van mensen.

PROGRAMMA OPBOUW
Persoonlijke intakegesprek (1,5 uur)

Module 1 Leiderschap en zelfmanagement (7 dagdelen)
• Zicht op eigen rol en positie. 
• Inzicht in kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden.

Module 2 Leidinggeven aan de ander (5 dagdelen)
• Aansturen en coachen van je medewerkers.
• Handvatten voor het omgaan met diversiteit medewerkers. 
• Outputsturing.

Module 3 Leidinggeven in je organisatie (8 dagdelen)
• Handvatten voor het omgaan met weerstand binnen je team.
• Inzicht in het krachtenveld van je organisatie.
• Kennismaken met veranderingsprocessen.
• Visie bepaling.

Module 4 Leidinggeven in de praktijk (5 dagdelen)
• Integratie van het geleerde. 
• Teamontwikkeling.

Terugkomdag Co-creatie (2 dagdelen)
• Programmadesign door deelnemers en programmamaker.

RESULTATEN
• Je bent persoonlijk effectiever als leider.
• Je hebt je reflectievermogen vergroot.
• Je geeft steviger vorm aan jouw continue ontwikkelingsproces.
• Je gaat doelgerichter te werk.
• De omgang met medewerkers verloopt soepeler.
• Je hebt inzicht in het krachtenveld van je organisatie.
• Problemen zijn niet langer obstakels, maar kansen.
• Je hebt een vergoot inzicht in organisatieprocessen.
• Je weet krachtiger invloed uit te oefenen.
• Je maakt keuzes vanuit een stevige, persoonlijke visie.

ERVARINGEN
"Ik wilde weten hoe ik van inhoud naar managen kwam. Ik kreeg
veel tools aangereikt en vele daarvan spelen nog dagelijks een rol.
Ik moest ‘het loslaten’ in de praktijk brengen, zodat zij meer het
werk deden. De open en soms confronterende lessen hebben mij
veel opgeleverd."
Marlèn Dane, Hoofd van de afdeling Europe Unie, Ministerie van
Veiligheid en Justitie

"Ik heb o.a. geleerd standvastiger en krachtiger te zijn, dat je niet
de ander moet proberen te veranderen maar jezelf, zonder daarbij
je authenticiteit en eigen waarden en normen geweld aan te doen."
Robin Kayser

 

DEBAAK.NL/LRO
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e lro@debaak.nl
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