
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT 

Deelnemers 

• hebben een eigen route naar de  

 ‘Excellerende Onderneming’ bepaald  

• hebben dit vertaald naar een plan van aanpak voor 

 hun eigen onderneming 

• beschikken over het vermogen om hun onderneming 

 in de benodigde veranderstand te zetten 

• hebben de eerste stappen in het gewenste 

 veranderproces gezet 

• zijn begeleid door een ervaren adviseur 

• de opleiding voorziet tevens in individuele begeleiding 

 

VOOR WIE 

DGA’s (lees: diegenen die (mede)verantwoordelijk zijn 

voor de toekomst van het bedrijf).  

Wij adviseren 2 deelnemers per bedrijf, waardoor u intern 

kunt sparren. Maar één deelnemer per bedrijf is natuurlijk 

ook mogelijk. 

 

DOOR WIE 

Impact (www.impact-nu.nl)  

 

BENODIGDE/GEWENSTE VOORKENNIS/ERVARING 

N.v.t. 

OPZET           (AANTAL DAGEN/BLOKKEN) 
 

INTAKE 

Voorafgaand aan deelname wordt een persoonlijkheidsanalyse afgenomen en individueel teruggekoppeld. Je beschikt 

daardoor over een scherp beeld van je eigen kwaliteiten, aandachtspunten en drijfveren. Op basis hiervan wordt je 

ontwikkelvraag vastgesteld. De training bestaat uit 3 groepsgewijze modules gevolgd door 3 individuele sessies. 

 

MODULE 1 (2 DAGEN):  
HOE VER STAAT MIJN ONDERNEMING AF VAN ‘DE 

EXCELLERENDE ONDERNEMING’?  

THEMA’S: 

• Analyse markt en omgeving; bepalen relevante eisen 

• Scan van de eigen onderneming 

• GAP-analyse; waar zijn we goed en waar niet 

• Visie op hoofdlijnen 

 

MODULE 2 (3 DAGDELEN):  

HOE VER STAAT MIJN LEIDERSCHAP?  

THEMA’S: 

• Inzicht in mijzelf: workshop Insights Discovery 

• Kwaliteitsscan van mijzelf als leider 

• Zicht op de ontwikkeling die ik nog moet doormaken 

 

MODULE 3 (1 DAG):  
CHANGE MANAGEMENT.  

THEMA’S: 

• Hoe verander ik het bestaande? 

• Planmatige aanpak voor veranderingsproces 

• Weerstand overwinnen 

 

MODULE 4 (INDIVIDUEEL / PER BEDRIJF):  
3 SESSIES VAN ELK 1 DAGDEEL. THEMA’S: 

• Mijn onderneming in 2016 

• Routeplan 

• In gang zetten proces 

• Toepassen veranderplan 

  

Aantal deelnemers 

Minimaal 8, maximaal 10 
 

Werkvormen 

• Overdracht 

• Oefenen met praktijkopdrachten 

• Scherpe discussie en uitwisseling ervaringen 

• Toepassen methodieken 

• Rollenspel 

• Individuele begeleiding 
 

Theoretische basis (welke modellen en theorieën) 

• Treacy en Wiersema 

• Simon Sinek (Why, How, What) 

• Chin en Benne (veranderstrategieën)  

• De Caluwé (kleurdrukdenken) 

• Insights Discovery 

• Situationeel leiderschap 

Training 

Strategisch leiden van de onderneming 

http://www.impact-nu.nl/


 

 

Planning 
MODULE 1 - 4 

 

Najaar 2014 Een juiste groepssamenstelling is cruciaal voor het succes van 

dit programma. Daarom zullen we eerst de leergroepen 

samenstellen, waarna in overleg de opleidingsdata worden 

gepland. 

 

Investering 
MODULE 1 – 3 € 2.100 per deelnemer 

 

Een juiste groepssamenstelling is cruciaal voor het succes van 

dit programma. Daarom zullen we eerst de leergroepen 

samenstellen, waarna in overleg de opleidingsdata worden 

gepland. 

MODULE 4 € 2.220 per deelnemer 3 dagdelen individuele coaching. Wij adviseren om te 

investeren in het complete programma. 

 

 

Vervolgopleidingen 
LEIDERSCHAP 

VOOR DGA’S 

(3 X 2 DAGEN) 

 

3 INDIVIDUELE 

SESSIES NAZORG 

 

€ 2.100 per deelnemer 

 

 

 

 

€ 1.395 per deelnemer 

RESULTAAT 

 Je beschikt over zelfinzicht (wie ben ik en waar liggen mijn 

talenten en beperkingen) 

 Je bent versterkt in je persoonlijkheid 

 Je bent vaardig in het leiden van teams en medewerker 

 Je bent in staat om de talenten van jouw  medewerkers te 

zien en te benutten 

 

Doelgroep: DGA’s (lees: diegenen die (mede)verantwoordelijk 

zijn voor de toekomst van het bedrijf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D   E       S   A   M   E   N   W   E   R   K   E   N   D   E       E   L   E   K   T   R   O   B   E   D   R   I   J   V   E   N 
 

ElektroNed BV 

Postbus 425 

3900 AK  Veenendaal 

De Smalle Zijde 15 

3903 LM  Veenendaal 

T: +31 (0) 318 580 936 

info@elektroned.nl 

www.elektroned.nl 

F: +31 (0) 318 580 937 

 

De ElektroNed Academy maakt integraal onderdeel uit van samenwerkingsverband ElektroNed. Zie www.elektroned.nl 

 


