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Leidinggeven directieleden
Functies

Ondernemer

Opleidingsniveau

HBO

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-leidinggevendirectieleden-730.html

Duur

3 dagen

Kosten

€1075,- excl. BTW

Subsidie

Bel de scholingsconsulent

Data en locaties

Incompany -

Opleider

Hanneke Westerop Training en advies

Contactpersoon

Hanneke Westerop

Adres

Paramaribostraat 21e

Postcode

2585 GL

Plaats

Den Haag

Telefoonnummer

070-3636140

E-mailadres

info@hannekewesterop.nl

Website

http://www.hannekewesterop.nl

Informatie

Het bedrijf is voortdurend in ontwikkeling, zowel de ontwikkelingen op de markt, het contact
met externen als het personeel vragen om jouw aandacht. Soms is het lastig kiezen tussen
jouw rol als ondernemer/directielid en jouw rol als leidinggevende, zaken die je op zou
moeten pakken stel je hierdoor soms uit. Lastige gesprekken voer je wel, maar je zou daar
ook wel eens feedback op willen krijgen. Je bent niet altijd tevreden over de kwaliteit van
het personeel en zou willen weten hoe je dat vanuit jouw positie nog meer kunt
beïnvloeden. Veranderingen doorvoeren gaat je soms te traag en te moeizaam en je zou
willen weten wat je daar vanuit jouw positie in kunt beïnvloeden. Dan is wellicht de cursus
‘Leidinggeven directieleden’ van Hanneke Westerop iets voor jou.
Resultaat Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers enerzijds hun eigen
leidinggevende kwaliteiten verder ontwikkeld en anderzijds hun kennis en inzicht vergroot
m.b.t. het leidinggeven als lid van de directie.
DoelgroepDeze cursus is bedoeld voor directieleden
AanpakDe cursus bestaat uit een intakegesprek, drie cursusbijeenkomsten, individuele
begeleiding en een slotgesprekIn deze cursus komen de volgende onderwerpen naar
voren:

Leidinggeven als directeur of directielid: wat is er nodig en waar ben je sterk in?De spagaat
tussen ondernemen en leidinggeven.
Voorwaarden om te kunnen delegeren en controle te houden.
Rust, onrust en vertrouwen: wat is jouw bijdrage?
Voeren van lastige gesprekken.
Focus en prioriteiten als directielid.
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Hoe draag je bij aan het versterken van het personeel?
Welke rol vervul je bij het invoeren van veranderingen?
DataVoor deze cursus zijn geen data gepland. Heb je interesse om deze cursus openinschrijf te volgen, dan kun je mij dat laten weten. Zodra Hanneke minimaal 3 deelnemers
heb, pland zij in overleg de data.Maak je deel uit van een directieteam? Dan is het ook
mogelijk dat Hanneke deze cursus incompany voor het directieteam verzorg.

Toelatingseisen
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