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Wat is LEAD IT - The People Side
De training The People Side zoomt in op een aantal competenties die van belang zijn bij het
faciliteren van goed teamwork. We kijken naar onszelf (Lead Yourself) aan de hand van onze
persoonlijkheid enwat ons motiveert. Maar we kijken ook naar hoe we omgaan met anderen.
Hierbij komen onderwerpen als MBTI, Kernkwaliteiten, motivatie, situationeel leiderschap,
conﬂicthantering, feedback en teambuilding aan de orde. Steeds met een theoretisch kader maar
vooral met practische oefeningen.

Voor wie is LEAD IT - The People Side
De training The People Side is gericht op iedereen die het werken in project- of agile teams
coordineert en de daarvoor benodigde competenties wil ontwikkelen.

Voorvereisten
Enige ervaring met het werken in teams

Doelstellingen
Deze cursus introduceert de People Side, waarmee deelnemers:
hun projecten in de bredere organisatorische context plaatsen,
inzicht in de gedrags- en contextuele competenties die nodig zijn voor een doeltreﬀend
projectbeheer,
hun basisvaardigheden voor probleemoplossing, motivatie en conﬂictoplossing ontwikkelen,
begrijpen hoe ze hun leiderschapsstijl kunnen aanpassen om eﬀectief te zijn in het management
van projectteams.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2020 Capgemini.

