
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

medewerkers 

• Je bent in staat om de talenten van jouw  

medewerkers te zien en te benutten 

 

 

 

 

VOOR WIE 

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

voor de toekomst van het bedrijf).  

Wij adviseren 2 deelnemers per bedrijf. 

 

DOOR WIE 

Impact (https://blnqimpact.nl/)  

 

BENODIGDE/GEWENSTE VOORKENNIS/ERVARING 

Strategisch leiden van een onderneming (ElektroNed 

Academy) 

OPZET           (AANTAL DAGEN/BLOKKEN) 
 

INTAKE 

De opleiding is deels groepsgewijs en deels individueel en bestaat uit 3 modules van 2 dagen, opgevolgd door 3 

individuele sessies. 

 

MODULE 1 (2 DAGEN):  

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 

THEMA’S: 
• Wie ben ik? Wat is mijn missie en ambitie?  

• Waar ligt mijn kracht?  

• Wat zijn mijn drijfveren, waarden en motieven?  

• Over welke capaciteiten en vaardigheden beschik ik?  

• Kernkwadranten  

• Hoe sta ik in mijn omgeving?  

• Feedback op hoe ik in elkaar zit 

• Authenticiteit  

• Zelfinzicht en inzicht in anderen (terugblik op en 

toepassing van Insights Discovery)  

 

MODULE 2 (2 AANEENGESLOTEN DAGEN):  
ROL EN POSITIE ALS LEIDER 

THEMA’S: 
• Positie en consequenties  

• Leiden van medewerkers  

• Rolopvatting en verhouding met de medewerkers  

• Coachend leiderschap  

• Omgaan met belangen en conflicten 

• Beïnvloedingsinstrumentarium  
 

Aantal deelnemers 

Minimaal 8, maximaal 12 

MODULE 3 (2 AANEENGESLOTEN DAGEN):  

RICHTING EN STURING GEVEN 

THEMA’S: 
• Interactie tussen manager en medewerkers  

• Overtuigen en beïnvloeden  

• Resultaatgerichtheid  

• Sturen in gesprekken  

• Vitaal maken en houden van medewerkers  

• Balans uitdagen/talent benutten  

• Effectief sturen 

Werkvormen 

• Oefenen met praktijkopdrachten 

• Scherpe discussie en uitwisseling ervaringen 

• Toepassen methodieken 

• Rollenspel 

• Individuele begeleiding  

Theoretische basis (welke modellen en theorieën) 

• Simon Sinek (Why, How en What) 

• Insights Discovery 

• Situationeel leiderschap 

• Rationele Effectiviteitstraining 

• Groepsdynamica 

• Roos van Leary 

• Communicatie 

• Beïnvloeding 

• Piramide van Bateson 

Training 

Leiderschap voor DGA’s 

https://blnqimpact.nl/


 

 

Planning 
MODULE 1 - 3 

 

Training wordt gepland nadat er voldoende aanmeldingen zijn. Idealiter is dit een 

vervolgopleiding op ‘Strategisch Leiden van de Onderneming’, waarbij de gehele 

deelnemersgroep ook deze opleiding volgt.   

 

MODULE 4 Individuele afspraak tussen deelnemer en coach 

 

 

 

Investering 
MODULE 1 – 3 € 2.450,00 per deelnemer 

 

Deze prijs is inclusief 2x diner/overnachting op de 
trainingslocatie (module 2 en 3) en overige bijkomende 
kosten.  

MODULE 4 € 1.387,50 per deelnemer Drie individuele sessies van elk 2 uur: 

• Ontwikkelen op persoonlijke verbeterthema’s 
• Inslijpen vaardigheden 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


