
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoe overleef ik als leidinggevende?” 

 

In steeds meer organisaties liggen traditionele managers en 

leidinggevenden onder vuur. Medewerkers hebben steeds minder 

behoefte aan een manager die vertelt wat ze moeten doen, die 

continu over hun schouder kijkt en controleert. Er is veel meer 

behoefte aan een leiderschapsstijl die medewerkers inspireert, 

mobiliseert, ondersteunt, meer verantwoordelijkheid en aandacht 

geeft. 

Van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct 

leidinggevende de grootste impact op de productiviteit, het 

werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers. Echter de 

waan van de dag regeert en de meeste focus ligt op korte termijn 

beslissingen. Vaak gunnen ze zichzelf niet de tijd om voldoende 

aandacht te besteden aan de mensen in hun team. 

Leiding geven is een vak 

Leiding geven is iets wat je moet leren en gaat niet van zelf. Net 

zoals ieder ander vak, zal je tijd en moeite moeten investeren om 

effectief leiding te kunnen geven. 

 

In deze praktische workshop krijg je handvatten om te leren hoe 

het behalen van bedrijfsresultaten hand in hand gaat met het 

besteden van persoonlijke aandacht aan je medewerkers. 

Voorafgaand ontvang je een leidinggevende scan die in een kort 

intake gesprek met je besproken wordt. 

 

 

 

Uitgangspunten:  

 Voortbouwen op wat je al doet en wat je kan 

 Authentiek leiderschap  

 Praktisch oefenen aan de hand van een casus die je zelf 

meeneemt 

Waar ga je mee weg? 

 Inzicht in je leiderschapsstijl, hoe maak je optimaal 

gebruik van jouw sterke punten 

 Eenvoudig model dat je helpt om iedereen binnen je team 

te verbinden aan de doelen van de organisatie en 

samenwerking te bevorderen  

 Ander perspectief op leidinggeven 

 Uitzicht op een lagere werkdruk 

 Concrete acties om de nieuw verkregen inzichten meteen 

toe te passen  

 

Praktische gegevens: 

Datum: vrijdag 9 november 09.30 – 16.00 uur 

Locatie: omgeving Den Haag 

Tarief: € 395,-- inclusief lunch, exclusief BTW 

De training wordt gegeven door Elise Goosens en Marese Dijken, 

die beiden ruime ervaring hebben als leidinggevende in het 

bedrijfsleven. 

Meld je aan door een mail te sturen naar Elise of Marese. 

 

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? 

Elise Goosens: 06-30970335 elise@di-katalysator.nl 

Marese Dijken: 06-57640067 marese@di-katalysator.nl 
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