Voor ondernemers die
impact willen maken!

LEIDINGGEVEN MET IMPACT 2025
Een initiatief door en voor lokale ondernemers om van elkaar te leren, elkaar te leren
kennen en te versterken. Samen gaan we voor impactvolle bedrijven in Súdwest Fryslân!

De lokale opleiding voor ondernemers en leidinggevenden in Súdwest Fryslân die willen groeien in de
ontwikkeling en aansturing van hun medewerkers. Het doel met dit programma is om als ondernemer
in staat te zijn om je collega’s en medewerkers te inspireren, te motiveren en dagelijkse sturing te geven.
Op een wijze die aansluit bij de huidige ontwikkelingen en generatie, en aansluit bij je onderneming.
ONDERWERPEN
✓ Nieuwste inzichten met betrekking tot motivatie en
prestatie worden gedeeld.
✓ Vaardigheden die met managen te maken hebben,
worden besproken en geoefend. Denk aan MBO en
slecht nieuws gesprekken.
✓ Vaardigheden die met coachen te maken hebben,
worden besproken en geoefend. Denk daarbij aan
situationeel leidinggeven, positieve psychologie, en
provocatief coachen.
OPZET
☛ Het programma bestaat uit zes dagdelen, dit is
inclusief een coaching gesprek.
☛ Tussen de dagdelen wordt er echt ‘huiswerk’
gevraagd. Dit is vooral gericht op de dagelijkse
aansturing en reflectie op jezelf.
RESULTAAT
Ondernemers en leidinggevenden die heel goed weten
hoe ze zelf in elkaar zitten, hoe ze willen leidinggeven
en beïnvloeden, en waarvan collega’s echt merken
dat ze dit doen.

Dit programma bestaat uit 4 dagen (9-17 uur). Het programma is inclusief een intake en een coaching gesprek:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4

De rol van de leidinggevende en/of de manager
Direct aan de slag met stijlen van leidinggeven en de eigen stijl van leidinggeven
Coachend Leidinggeven inclusief werken met een training acteur
Coaching gesprek van 60 minuten
De nieuwste inzichten rondom motivatie en prestatie inclusief workshop Provocatief Coachen met Jeroen Stek
2-3 workshops rondom employer branding, generatiemanagement, werving & retentie
We maken daarbij gebruik van lokale experts

Investering
De investering voor deze opleiding is € 1750 per deelnemer
bij minimaal 6 deelnemers. De groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers.
Doe mee!
We starten in september en meld je nu aan voor 1 juli 2022
via ondernemersacademie@ondernemendsneek.nl
o.v.v. LEIDINGGEVEN MET IMPACT 2025
Toch nog vragen?
Je kan bellen met Albert Jan (06) 53 47 73 77.

Trainers/docenten
Albert Jan van Houten
Ervaren sales- en managementtrainer
Kenneth Smit. Focus op ontwikkeling
en toepassing in de praktijk.

Jeroen Stek
Coach en psycholoog bij bureau Maarsingh
en Van Steijn uit Leeuwarden. Individuele
ontwikkeling, leiderschap en provocatieve
coaching als kernthema’s.

