LEAD IT - Coachend Leiderschap
Group Training
Training code

CGACOLE3CD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

4

Kosten

€1.200,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is LEAD IT - Coachend Leiderschap
Je hebt meerdere jaren ervaring in een leidinggevende rol. De basis ken je en beheers je. Je realiseert je dat
jouw persoonlijke invulling van je rol het verschil maakt.
In deze workshops vind je verdieping en verbreding van je leiderschapsvaardigheden. Je onderzoekt je
huidige stijl, begrijpt wat jouw kracht is en groeit daardoor in je leidinggevende rol.
Je krijgt een groter bewustzijn van verschillende leiderschapsstijlen en je verkent de mogelijkheden die er
zijn voor een betere benutting daarvan in jouw rol als leidinggevende. Je ervaart hoe je de verschillende
leiderschapsstijlen effectiever kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk om de effectiviteit van jouw
leiderschap te vergroten.
We gaan op interactieve, intensieve wijze aan de slag. Het programma wordt afgestemd op jouw eigen
behoeften en doelen, doordat we werken met de eigen cases van de groep.
We organiseren de twee workshops rondom de volgende thema's:
Leading Yourself
Leading Others
Situatiegericht leidinggeven
Motiveren van medewerkers
Delegeren aan medewerkers
Coachend leiderschap
Onder andere de volgende principes worden behandeld en vooral praktisch toegepast:
Seven habits of highly effective people (Stephen Covey)
How to motivate people (Daniel Pink)
Situational Leadership (Hersey&Blanchard)
How to delegate (Jurgen Appelo)

Voor wie is LEAD IT - Coachend Leiderschap
Je hebt ruime ervaring in een leidinggevende of coördinerende rol. Bijvoorbeeld: team-, project-,
programma- en afdelingsleiders, maar ook Product Owners en Scrummasters.

Voorvereisten
LEAD IT - Insights Discovery
LEAD IT - Kern & Kwaliteiten

Doelstellingen
Het doel van deze training LEAD IT - Coachend Leiderschap is het vergroten van de impact die jij als
leidinggevende maakt in elke praktijksituatie. Je krijgt een beter inzicht in je eigen mogelijkheden en hoe je
die nog beter kunt benutten.

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.

