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
Dag 1
Deze dag staat in het teken van kennismaking; met de groep, maar ook een nadere
kennismaking met jezelf. Het programma vindt plaats op een buitenlocatie onder
leiding van een ervaren outdoor coach. Door in verschillende situaties te worden
geplaatst, wordt zichtbaar welke rollen er in de groep zijn, hoe deelnemers op elkaar
en situaties reageren. Het is een energieke en actieve dag waarin je meer over elkaar,
jezelf en je voorkeursstijl leert. Je gaat naar huis met een concreet leerdoel voor het
vervolg van het traject.
Dag 2
Van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap (Stephen Covey) onderzoeken
we op dag 2 de eerste drie eigenschappen. Deze hebben betrekking op het IK. Wat
houden de eigenschappen in, hoe vertaal je ze naar gedrag, wat is al dan niet
herkenbaar in je eigen gedrag en wat heb je daarin te leren?

Verder gaan we op dag 2 aan de slag met de methodiek van Insights Discovery en
ontvang je een uitgebreid profiel (op basis van een vooraf online ingevulde
vragenlijst). Het geeft inzicht in je eigen unieke persoonlijkheid.
Dag 3
Communicatie; afstemmen en verbinden staat centraal op deze dag. We onderzoeken
de eigenschappen van effectief leiderschap die zich richten op de ANDER,
eigenschappen 4 t/m 6 van Covey. Eén van de eigenschappen is: eerst begrijpen, dan
begrepen worden. Met de inzet van een gedragsleveranciers en het oefenen in kleine
groepen ga je aan de slag met het ervaren van je eigen communicatiestijl, het effect
van jouw stijl op de ander en het kunnen afstemmen op mensen met een andere stijl
(je tegengestelde type).
Dag 4
Deze dag is een verdieping in je kwaliteiten, waarden en drijfveren. We gaan in op
persoonlijk leiderschap, je oefent met het geven èn ontvangen van feedback en gaat
met andere deelnemers in gesprek over wat voor jou echt belangrijk is. In de weken
hieraan voorafgaand heb je tijdens en buiten de training diverse ervaringen opgedaan
die als input voor deze dag dienen.
Dag 5
Dit dagdeel vindt wederom plaats op een buitenlocatie onder begeleiding van de
outdoor coach en vormt tevens afronding en samenvatting van de training met een
actieplan voor de toekomst. Naast een actief buiten programma presenteert iedere
deelnemer zijn/haar leerproces en plan voor de toekomst.
Over de training
o Op dag 2, 3 en 4 komen verschillende gastsprekers met leidinggevende
functies aan het woord
o Je gaat in de periode januari-april meelopen met ten minste 1 leidinggevende
o Je gaat in de periode januari-april een leidinggevende interviewen
o Je ontvangt een notitieboek + het boek “De kleine Covey”
o Voorafgaand aan trainingsdagen ontvang je: verwerkings- en
reflectieopdrachten
o Intake voorafgaand aan de training met je leidinggevende + een van de
trainers van ProMotion
o Eindgesprek met je leidinggevende over je actieplan, voorafgaand aan de
laatste trainingsdag
Data + tijden + locatie
Bijeenkomsten van de training vinden plaats van 9.00 – 16.00 uur op de volgende
data:






Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

dinsdag 14 januari
dinsdag 4 februari
maandag 9 maart
maandag 30 maart
donderdag 16 april

Locatie op dag 1 en 5 wordt later bekend gemaakt.

Dag 2, 3 en 4 is op het OMO Bureau te Tilburg.
Groepsgrootte
Minimaal 10 – maximaal 14 deelnemers.
Totale tijdsinvestering
Ongeveer 60 uur (dit is incl. lesdagen, voorbereidende opdrachten, meelopen,
interview, gesprekken met je leidinggevende)
Kosten
Kosten worden nader bepaald met een maximum van € 300,00 per deelnemer.
Trainers
Noortje van Herpen, ProMotion
Jolanda Oorschot, ProMotion
Karst Benus, outdoor trainer bij IKB & partner
Aanmelden
Via de website van ProMotion www.promotion-loopbaanontwikkeling.nl
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