
WHO NEEDS LEADERS
PROGRAMMA LEERGANG #1

10 januari, 18 januari, 24 januari, 7 februari en 8 maart 2019

 Startsamenkomst - 10 januari, 10.00 - 12.00 uur
Deelnemers en trainers maken kennis. Inventarisatie van bijzondere wensen en leerdoelen. 
Toelichting op het programma. Deelnemers ontvangen het eerste ‘huiswerk’ (360*feedback-lijsten).

 Dag 1 - 18 januari, 09.30 - 17.00 uur 

Leidinggeven is teamwork
Hoe kun je de verschillen tussen je medewerkers  benutten om hen beter te laten samenwerken en 
jouw team optimaal te laten presteren? Je krijgt antwoord op vragen als:
•  Waarom moet ik blij zijn dat niet iedereen werkt zoals ik?
•  Hoe komt het dat ik het gedrag van medewerkers soms totaal niet begrijp?
•  Hoe kan ik samenwerken met medewerkers/collega’s die zo anders zijn dan ik?
•  Hoe krijg ik vat op de sociale teamdynamiek?
•  Praktische oefeningen en nabespreking.
•  Vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.

 Dag 2 - 24 januari, 09.30 - 17.00 uur  
Teamreflectie
Hoe maak je praktisch en eenvoudig zichtbaar of jij en je team de energie steken in de 
gezamenlijke ambitie?
•  Over doelen stellen en een gezamenlijke ambitie formuleren.
•  Wat is het nut en de noodzaak van teamreflectie? 
•  Hoe maak je (team)reflectie onderdeel van je werk i.p.v. een agendapunt tijdens de heisessie?
•  Praktische oefeningen en nabespreking.
•  Vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.

 Dag 3 - 7 februari, 09.30 - 17.00 uur  
Who Needs Leaders!
Leidinggevenden blijven proberen om medewerkers te motiveren, te coachen en te ontwikkelen. 
Waar leidt dat toe?
•  Stoppen met leidinggeven! Hoe doe ik dat?
•  Over onbedoeld betuttelen, demotiveren en afhankelijk maken.
•  De nieuwe verfrissende manier van Leidinggeven.
•  Over leren en afleren; over vasthouden, loslaten en anders vasthouden.
•  Praktische oefeningen en nabespreking.
•  Vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.

 Dag 4 - 8 maart, 09.30 - 17.00 uur 

Coachen naar de toekomst!
Terugblik en vooruitblik. 
•  Onderlinge intervisie en casuïstiek. 
•  Brainstorm gericht op het verduurzamen van de verworven inzichten en vaardigheden. 
•  Afsluiting.
•  Uitreiking certificaat van deelneming. 

De leergang kenmerkt zich door praktische toepasbaarheid en 

staat bol van (humorvolle) interactie en praktijkoefeningen. Samen met 

de trainers/coaches maak je de vertaling naar je eigen praktijk.

Aantal deelnemers: maximaal 10 en minimaal 6
Locatie(s): in het midden van het land
Trainers/coaches: Edwin de Wit en Paul Pardon
Voor wie? Deze leergang is toegesneden op professionals in de zorg en welzijn, die op korte 
termijn doorgroeien naar een leidinggevende positie of net begonnen zijn met leidinggeven.

Deelnamekosten: € 2390,-- excl. 21 % BTW, inclusief koffie, thee, lunch, lesmateriaal en certificaat 
van deelneming. Bij afmelding vindt geen restitutie plaats, wel kan er een andere persoon na een 
telefonische intake in jouw plaats deelnemen. 
Aanmelden: Je kunt je aanmelden via de website www.whoneedsleaders.nl of door een email te 
sturen naar pardon@watblieftu.nl

www.whoneedsleaders.nl          pardon@watblieftu.nl          M: 06 5250 6655


