Training
Focus op Leiderschap
Voor wie?
Ben je leidinggevende en wil je het
beste uit jezelf en je team halen en sta
je open voor verandering? Wil je je
medewerkers effectief aansturen op
een prettige en motiverende manier?
Dan is deze praktische interactieve
training geschikt voor jou.

Inhoud van de training
In de training ga je aan de slag met de praktijk van leidinggeven en de bijbehorende vaardigheden. Je
oefent met realistische situaties, waardoor je inzicht krijgt in je eigen handelen en het effect daarvan.
Verschillende stijlen van leidinggeven komen aan de orde, zoals situationeel leidinggeven en coachend
leidinggeven. Er is volop gelegenheid voor inbreng van praktijkervaringen door de deelnemers.

Onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht in de invloed van de leider
Leider of manager?
Leiderschapsstijlen, waaronder 'situationeel' en 'coachend'
Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
Persoonlijke drijfveren
Effectieve communicatie
Gespreksvoering voor leidinggevenden
Performance management en performance coaching
Motiveren, corrigeren en delegeren

Jouw opbrengst van deze training:
•
•
•
•
•
•

Aanscherping van praktische vaardigheden
Handvatten voor structuur in je manier van leidinggeven
Inzicht in het effect van diverse stijlen van leidinggeven, en je eigen ‘stijlbereik’
Je voert effectieve, motiverende voortgangs- en beoordelingsgesprekken
Je weet hoe je je medewerkers motiveert
Je stimuleert de continue ontwikkeling van je team

Data en locatie

3 aaneengesloten dagen van 08.30 tot 17.00 uur en een aansluitende avond van 17.00 tot 22.00 uur,
op verschillende locaties in Nederland.

Open inschrijving en in-company training
De training 'Focus op Leiderschap' heeft een open inschrijving. Een gedegen intake voorafgaand aan de
training met de deelnemers stelt de trainer in staat om specifieke leerwensen zo veel mogelijk mee te
nemen. Een in-company training, geheel op maat voor een onderneming/team met specifieke
zwaartepunten behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het minimum aantal deelnemers aan een open
training is 5, maximaal 8 personen.

Meer informatie

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Peter Bos. Per mail,
telefoon of via het contactformulier op de website.

Over Bos Business Training
Bos Business Training is specialist in professionele maatwerk
trainingen op het gebied van leiderschap en consultatieve
verkoop.
Bos Business Training is onderdeel van Bos Performance
Management, een bureau voor consultancy en training in het
segment Industrie en Techniek. Oprichter is Peter Bos MSc, al
meer dan 25 jaar succesvol in internationale posities als
directielid, business ontwikkelaar, trainer en adviseur. Hij
verdiende zijn sporen bij multinationals als Thales, Siemens,
Wärtsilä en in het MKB.
Onze zorgvuldig geselecteerde trainers zijn expert in hun
vakgebied, hebben zeer ruime praktische ervaring op hoog
niveau én beschikken over adequate trainersvaardigheden. Voor
de didactische principes wordt de systematiek van ‘De Galan’
toegepast. Er wordt terdege rekening gehouden met
verschillende leerstijlen (Kolb) van de deelnemers.

Contact
Bos Performance Management
Zuidzijde 131
2411 RX Bodegraven
Mail: info@bospm.nl
Tel : 06-40719970
www.bospm.nl

Bos Business Training is geassocieerd met bureau Inventas,
trainingen voor technici sinds 2004.
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