18 mei 2021
10:15 uur

Krachtig leiderschap
Functies

Bedrijfsleider
Hoofd logistiek
Meewerkend voorman
Teamleider
Bedrijfsleider Akkerbouw
Bedrijfsleider Vollegrond
Chef Boomkwekerij
Chef Akkerbouw
Chef Vollegrond
Chef logistiek

Opleidingsniveau

HBO

URL

https://www.fruitacademie.nl/opleidingen/opleiding-krachtig-leiderschap-731.html

Duur

3 bijeenkomsten

Kosten

€975,00 excl. btw

Opleider

Hanneke Westerop Training en advies

Contactpersoon

Hanneke Westerop

Adres

Paramaribostraat 21e

Postcode

2585 GL

Plaats

Den Haag

Telefoonnummer

070-3636140

E-mailadres

info@hannekewesterop.nl

Website

http://www.hannekewesterop.nl

Informatie

Een krachtig leider heeft focus, straalt rust en zelfvertrouwen uit en heeft aandacht voor wat
de eigen mensen nodig hebben. Elke stap, die je hierin zet maakt jou tot een krachtiger
leidinggevende. Deze cursus is bedoeld als vervolg op de cursus ‘Effectief leidinggeven’.
Tijdens de cursus ‘Krachtig leiderschap’ gaat het vooral om jouw verdere persoonlijke
ontwikkeling als leidinggevende.Resultaat In deze cursus ga je aan de slag met jouw
persoonlijke ontwikkeling en worden jouw eigen kennis en inzichten over leidinggeven
vergroot.
Doelgroep Middenkader binnen agrarische bedrijvenAanpak een telefonisch intakegesprek,
3 bijeenkomsten, 2 coachgesprekken, telefonische en online begeleidingOnderwerpen:

Hoe je meer grip kunt krijgen op je eigen emoties en daarmee op je reacties op collega’s;
Wat helpt om, ook tijdens lastige situaties, adequaat te blijven reageren en vanuit rust en
zelfvertrouwen leiding te geven;
Hoe vertrouwen werkt binnen elke samenwerking en hoe je daar praktisch op kunt sturen;
Wat medewerkers vooral van je nodig hebben en hoe je daar als leidinggevende voor kunt
zorgen;
Hoe gevoelens van onmacht en te weinig verantwoordelijkheidsgevoel vaak samengaan en
wat je daar als leidinggevende mee kunt in de praktijk.
Tijdens de cursus:
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Werk je gericht aan een volgende stap in jouw ontwikkeling als leidinggevende;
Leer je (nog) meer vanuit rust en vertrouwen leiding te geven;
Verdiep je je kennis en inzicht in het leidinggeven;
Leer je nog meer de leidinggevende te zijn, die je ook wilt zijn;
Versterk je je eigen focus en daadkracht.
De cursus bestaat uit:– een telefonisch intakegesprek – drie cursusbijeenkomsten – twee
individuele coachgesprekken – telefonische en online begeleiding in de periodes tussen de
bijeenkomsten
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan de eigen vragen van de deelnemers.
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