MASTERCLASS LEIDERSCHAP
& PEOPLE MANAGEMENT
Wilt u écht excelleren in leiderschap?
Uitmuntende resultaten bereiken met visionair en
inspirerend People Management?
In de masterclass brengen we succesvol
leidinggeven naar een next level. U ontwikkelt een
strategische visie en charismatische aanpak die
teams motiveert om net die ‘extra mile’ te gaan.
Dankzij de masterclass "Leiderschap en People
Management" ontwikkelt u creatieve strategieën
om nieuwe uitdagingen succesvol het hoofd te
bieden en uw bedrijf, organisatie en team voor te
bereiden op de toekomst.

Trainer: Jan Buermans

MODULE 1 - Charismatisch, inspirerend en coachend leiderschap
• Cruciale technieken en inzichten rond leiderschap en people management
• Coachend en inspirerend Leidinggeven
• Emotionele intelligentie als hefboom voor charismatisch leiderschap.
• De kracht van prestatiemanagement: het belang van de visie, de processen en de resultaten.

MODULE 2 - Actiegedreven leiderschap: zo bereik je resultaat
• Hoe je medewerkers overtuigen, motiveren en aansporen tot initiatief, actie en succes
• Inspirerend en impactvol communiceren (met praktijksimulaties en camerafeedback)
• Effectief delegeren op 5 niveaus: instrueren, onderzoeken, controleren, empoweren en delegeren.

MODULE 3 - Integratie en praktijk
• Priority Management & Purpose Driven Leiderschap
• Onderhandelingstechnieken als managementtool
• Presentaties van het actieplan. Iedere deelnemer werkt doorheen de opleiding aan een strategische

leiderschapsuitdaging. Dit project omvat een analyse van uw team, een strategie ter verbetering en een
actieplan naar groei en ontwikkeling.
Tijdens deze sessie wordt de aangeleerde materie toegepast in een interactieve groepsoefening.
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MASTERCLASS LEIDERSCHAP
& PEOPLE MANAGEMENT
DOELGROEP
De masterclass "Leiderschap en People Management" richt zich tot iedereen met enige ervaring in
leidinggeven of people management. Dit kan zowel hiërarchisch-structureel zijn als projectmatigoccasioneel. Iedereen die zich verder wil ontwikkelen tot een inspirerende en leidinggevende coach,
zich wil bekwamen in de kunst van people management en technieken wil ontwikkelen en bijschaven
door deze meteen in de praktijk toe te passen.

METHODE
Het uitgangspunt van deze training is steeds de eigen werksituatie van de deelnemer. De kennis,
inzichten en technieken die u zo krijgt, zijn dan ook direct toepasbaar in de praktijk. De training biedt
een mix van kennisgericht ervaringsleren, praktische oefeningen en interactie tussen de deelnemers in
de groep.
U gaat aan de slag met verschillende aspecten van leiderschap en people management. U leert
instructies te geven, uw medewerkers concreet aan te sturen, uzelf en uw team te coachen en daarbij
oog te hebben voor de resultaten. Tijdens de trainingsessies voert u verschillende praktijkopdrachten
uit, waarin u alles wat u leert, toepast.

RESULTATEN
• U leert leiderschapsvaardigheden en competenties die cruciaal zijn als senior people manager
• U krijgt inzicht in het vermogen om eigen uitdagingen en die van uw medewerkers te beheren en

te leiden
• U ontwikkelt technieken die de betrokkenheid en de prestaties in uw team naar een excellent

niveau brengen
• U krijgt meer invloed op het creëren van een stimulerende teamgeest, een creatieve en open

mentaliteit en proactief gedrag van de mensen in uw organisatie.
• U leert voortaan effectief leiding te geven vanuit kracht, inzicht en uw eigen persoonlijke waarden.

DATA

LOCATIE

PRIJS

Donderdag 14-05-2020
Vrijdag 15-05-2020
Vrijdag 5-06-2020

Expert Academy
Mechelsesteenweg 109
2018 Antwerpen

€ 2.450,00 (excl. BTW)
Inclusief lunch
Max. 8 deelnemers

Meer info: https://www.expertacademy.be/nl/peoplemanagement
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