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LEADERSHIP DEVELOPMENT

Geen leider is perfect. Iedereen is anders. En dus zijn er geen verschillende leiderschapsrollen te onderscheiden. Select coacht 
hierop en reikt tools aan om in de praktijk toe te passen. Op die manier kunnen onze experts de leiders in uw bedrijf helpen 
zich te ontwikkelen en bijgevolg hun teamleden naar een hoger niveau te tillen. 

UW CHALLENGES

•  U wil een actueel inzicht verwerven in uw leidinggevende stijl: uw troeven en valkuilen
•  U wilt de voorwaarden van degelijk dagelijks management kennen
•  U zoekt tips en handvaten om moeilijk te managen situaties te verbeteren
•  U wil de betrokkenheid en het engagement van uw team een boost geven

ONZE OPLOSSING

In deze opleiding gaan we dieper in op het dagelijks managen en leidinggeven. We bekijken de voorbeeldfunctie van mana-
gers en de meerwaarde die conflicten kunnen bieden. Daarnaast overlopen we verschillende vormen van feedback en zien we 
de meerwaarde van een continu feedbacksysteem. Confronteren en kritiek uiten zijn bijvoorbeeld twee aparte dingen, net zoals 
complimenteren. Hoe zet u deze communicatieve stappen als leidinggevende op een zo efficiënt mogelijke manier?

ONZE BENADERINGEN

De theorie wordt onmiddellijk omgezet in praktijk op een interactieve manier. Aan de hand van rollenspelen, oefeningen en 
brainstorms wisselen we ervaringen uit en komen zo tot een waardevolle uitwisseling van ideeën en constructieve feedback. De 
realiteit is nooit ver weg want deelnemers wordt gevraagd bij ieder onderdeel hun leerpunten te vertalen naar hun werkplek. 
Die kunnen zo omgezet worden in een actieplan. 

De opleiding is opgebouwd volgens de 4 fases van een doeltreffend leerproces, namelijk volgens de leercyclus van Kolb*. 

WAT U HIERUIT HAALT

Enerzijds verwerft u een beter inzicht in uw natuurlijke leiderschapstroeven en valkuilen. Anderzijds leert u dankzij de interactieve 
oefeningen uw leiderschapstalenten aan te scherpen. Zo kan u het engagement en de betrokkenheid van uw medewerkers behou-
den, ook in veranderingscycli.
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