
 

 
 

“De kracht van het middenkader” 
 
De rol van leidinggevenden in het middenkader is cruciaal in organisaties 
 
 

De omgeving verandert voortdurend. Als organisatie wil je blijven 

vernieuwen en inspelen op trends en ontwikkelingen. Dat is 

noodzakelijk voor succes. Je wilt je organisatie in beweging 

brengen, ondernemerschap tonen en innovatie stimuleren. Maar 

je weet ook dat geplande veranderprogramma's vaak misgaan. 

De rol van leidinggevenden in het de middenkader is hierin 

cruciaal in organisaties. Het programma “de kracht van het 

middenkader” biedt leidinggevenden de mogelijkheid de 

veranderkracht van hun teams aan te boren. 

 

De uitgangspunten van het programma zijn: 

• Programma wordt op maat gemaakt, zodat deze aansluit bij 

de huidige bedrijfsprocessen, cultuur, tools en instrumenten.  

• Programma gaat uit van het IK-HET-WIJ model van Daniel 

Ofman over integraal leiderschap. 

 

Startbijeenkomsten 

Het programma bestaat uit een aantal interactieve 

bijeenkomsten, waarin wordt gewerkt aan de volgende 

onderwerpen: 

• De impact van de snel veranderende omgeving, koers en de 

kaders van de organisatie, en vertaling naar afdelingsniveau  

• Hoe kom ik tot faciliterend en authentiek leiderschap?  

• Hoe kunnen wij samen als leiders de krachten bundelen en 

impact hebben in de organisatie?  

 

 

 

 

Intervisiebijeenkomsten 

Samen met collega leidinggevenden worden praktische en 

actuele cases doorgenomen. Het gaat hierbij niet om theorie 

maar over het praktisch handelen en het leren van en met 

elkaar. Individuele coaching kan daar een onderdeel van zijn. 

Presentatie 

Tijdens het programma is er afstemming met het hoger 

management over hun rol in het leerproces van de 

leidinggevenden. Tot slot wordt door de deelnemers een 

presentatie verzorgd voor het hoger management met adviezen 

vanuit het middenkader.  

Resultaat 

Leidinggevenden in het middenkader en hun teams dragen 

gezamenlijk pro-actief bij aan de veranderingen waar de 

organisatie voor staat.  

 

 

Mensen bepalen het succes van de organisatie 

Wij helpen organisaties in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen 
door het potentieel van hun medewerkers optimaal te benutten.  
Meer informatie?  
Bel of mail Elise Goosens: 06-30970335 elise@di-katalysator.nl 

 

 

 


