
 
TRAINING ORIËNTEREN OP LEIDINGGEVEN (OOL) 

Je wilt je beraden op de volgende stap in jouw loopbaan en vraagt je af of leidinggevende op korte 
of langere termijn past bij jouw kwaliteiten en ambities. Leidinggeven, wat is het? Kan ik het? Wil 
ik het? Deze training helpt je antwoorden te geven op deze vragen. 
 
De training richt zich op persoonlijk leiderschap: leiding kunnen geven aan jezelf, stuurman/ 
-vrouw zijn van je eigen leven en loopbaan. Je onderzoekt wat jou motiveert, wat je drijfveren zijn, 
je kernwaarden, je kwaliteiten en je ontwikkelpunten.  
 
Je gaat in deze training aan de slag met veel actieve werkvormen en veel ruimte voor interactie, 
het leren van en met elkaar, feedback geven en ontvangen en zelfreflectie. Op twee van de vijf 
dagen zijn we op een buitenlocatie en is de aanpak ervaringsgericht: hierdoor leer je jezelf nog 
beter kennen. Welke rol neem jij als vanzelf in? 

 
Dit wordt aangevuld met het vergaren van informatie uit de buitenwereld over wat leidinggeven in 
de dagelijkse praktijk inhoudt. Tijdens de training komen gastsprekers langs en buiten de lesdagen 
ga je meelopen met een leidinggevende en ga je een leidinggevende interviewen.  
 

 
 
Resultaat training 

 Je hebt inzicht in je eigen sterktes, zwaktes en ontwikkelpunten m.b.t. leidinggeven 
 Je hebt zicht op wat leidinggeven inhoudt 
 Je hebt persoonlijk leiderschap inhoud gegeven 
 Je hebt een richting voor je eigen ontwikkeling 
 Je hebt een actieplan voor de toekomst  
 Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname  

 
Programma 
In 5 dagen komen de volgende thema’s aan bod: 

 Jouw persoonlijke stijl, voorkeursrollen en effect op anderen. 
 Inzicht in jouw unieke persoonlijkheid m.b.v. Insights Discovery. 
 Kwaliteiten & valkuilen en wat wil jij leren? 
 Waarden en drijfveren: wat boeit jou en hoe uit zich dit in gedrag? 
 Communicatie; wat is jouw stijl en welk effect heeft dat op de ander? Kunnen afstemmen 

op verschillende typen, stijlflexibiliteit oefenen met gedragsleveranciers. 
 De 7 eigenschappen van effectief leiderschap (S. Covey) en hoe uiten deze zich in gedrag? 
 Ervaringsgericht leren: al doende leren en zelfinzicht vergroten. 
 Gastsprekers met leidinggevende functies op 3 van de 5 dagen. 
 

Wat anderen zeggen  

Deelnemers van de vorige trainingen waarderen het traject met een ruime 8! 
 
 



 
“Ik ben zelfverzekerder geworden over mijn kwaliteiten”. 

 
Interview met een leidinggevende: “Ik kreeg er vertrouwen in mezelf door,  

werd enthousiast en het besef van ‘pick your battles’ opgedaan”. 
 

Meelopen: “Dit heeft me tot nieuwe ideeën gebracht 
en een andere kijk gegeven op functies waar ik eerst niet aan had gedacht”. 

 
“OOL heeft me antwoord gegeven op de vraag of leidinggeven bij me past en wie ik zelf ben”. 

 
“De training is niet alleen aan te raden voor mensen die oriënteren op leidinggeven maar is ook voor 

persoonlijke ontwikkeling in het algemeen erg waardevol”. 
 
Overig inhoud 

 Je gaat in de periode januari-april meelopen met ten minste 1 leidinggevende 
 Je gaat in de periode januari-april een leidinggevende interviewen 
 Je ontvangt een notitieboek + het boek “De kleine Covey” 
 Voorafgaand aan trainingsdagen ontvang je: verwerkings- en reflectieopdrachten 
 Intake voorafgaand aan de training met je leidinggevende + een van de trainers van 

ProMotion 
 Eindgesprek met je leidinggevende over je actieplan, voorafgaand aan de laatste 

trainingsdag 
 
Trainers 
Noortje van Herpen, ProMotion 
Jolanda Oorschot, ProMotion  
Karst Benus, outdoor trainer bij IKB & partner 
 
Duur + data 
5 dagen van 09.00 – 16.00 uur. Zie voor data de website van 
ProMotion. 

 
Totale tijdsinvestering  
Ongeveer 60 uur (dit is inclusief lesdagen, voorbereidende opdrachten, meelopen, interview, 
gesprekken met je leidinggevende) 
 
Groepsgrootte 
Minimaal 10 – maximaal 14 deelnemers. 
 
Kosten 
Gemaakte kosten worden verrekend met alle deelnemers. Afgaande op vorige edities van de OOL 
komen de kosten per deelnemer neer op circa € 300,00.  
 
Aanmelden 
Via de website van ProMotion. 
 
 
 
ProMotion  Spoorlaan 171, 5038 CB Tilburg 
Ruimte voor loopbaanontwikkeling   Telefoonnummer 013-595 53 05 
 
 promotion@omo.nl 
 www.promotion-loopbaanontwikkeling.nl  


