ASBR
Leidend en innovatief in persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning

Training ‘Inspirerend leiderschap’
De training “Inspirerend leiderschap” is bedoeld voor leidinggevenden die willen leren om resultaten
van hun team op een authentieke en geheel eigen manier naar een hoger plan te brengen. Met
bezieling, vertrouwen en enthousiasme sturen op resultaat en de ontwikkeling van medewerkers,
zonder te sturen op basis van macht. Stimuleer eigen initiatief, leer afstand te nemen en geef jouw
medewerkers vertrouwen en eigenaarschap. Laat jouw medewerkers buiten vaste kaders denken en
handelen en doorbreek vaste patronen om tot nieuwe inzichten te komen. Niet als aangeleerd kunstje,
maar vanuit de overtuiging dat jouw team zelf tot het beste resultaat kan komen met jou als
inspirerende coach, leider en facilitator. Ook al ben je letterlijk en figuurlijk ‘op afstand’, want ook dat is
sinds Corona tot standaard verheven.
We nemen je aan de hand van de nieuwste en moderne inzichten mee om sterker te worden, om nog
beter te kunnen aansluiten bij de eisen die aan een inspirerende leidinggevende worden gesteld.
Uiteraard is ook deze training van ASBR volledig Corona proof opgezet.

Aanpak

Resultaat

Inspirerend, interactief, dichtbij de praktijk en
met veel aandacht voor de individuele
leerbehoefte van de deelnemers; zo laat de
training
‘Inspirerend
leiderschap’
zich
kenmerken.
Naast
korte
theoretische
inleidingen staat je eigen identiteit en
doorontwikkeling centraal. Het vormt de basis
voor de oefeningen tijdens de training. Zeer
waardevol is ook het uitwisselen van
ervaringen met andere deelnemers. Door de
combinatie van theorieblokken, interactie in
de groep en jouw eigen praktijkcasussen ga je
echte stappen maken. Weet je het even niet
meer? Je staat gedurende de training zonder
meerkosten in nauw contact met de trainer.
Soms is een telefoontje genoeg, soms heb je
een vraag die per mail kan worden opgelost of
soms besluiten jullie een video call in te
plannen. We zijn er voor jou!

We gaan voor resultaat! Het volgende mag je
na afronding van de training verwachten:
•

•

•

•

•

•

•

Je weet jouw team op een authentieke
manier te inspireren en in beweging te
brengen. Geloofwaardig en op een manier
die bij jou past, stuur je op samenwerking
en resultaat.
Je bouwt dagelijks aan vertrouwen en
(her)kent patronen, zowel bij jezelf alsook
bij jouw medewerkers.
Je bent in staat een voorbeeld voor jouw
medewerkers te zijn, kaders te scheppen
en teamspirit te creëren.
Je weet medewerkers waardering en
vertrouwen te geven en leert los te laten
zonder de controle te verliezen.
Je wordt meer zichtbaar als
leidinggevende, geeft jouw team dagelijks
(nieuwe) energie en geeft zelf het goede
voorbeeld.
Je bent in staat meerdere stijlen van
leidinggeven te herkennen en toe te
passen waardoor je je aanpak (nog)
effectiever kunt inzetten, ook bij het
werken op afstand.
Je brengt zelfleiderschap naar een hoger
plan en kunt medewerkers motiveren, tot
ontwikkeling brengen en hebt
inspirerende vaardigheden ontwikkeld.
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Inhoud
De training bestaat uit vier dagen. We komen
drie hele dagen en twee keer een halve dag bij
elkaar. De laatste bijeenkomst, 2e dagdeel, is
een afsluitende en evaluerende bijeenkomst.
Dag 1:
•
Inspireren hoe doe je dat?
• Visie op leiderschap bottom-up en topdown
• Analyse persoonlijk leiderschapsprofiel
• Rollen behorend bij je eigen
leiderschapsprofiel
• Van fixed mindset naar growth
mindset
Dag 2:
• Stimuleren, aanmoedigen en
inspireren zonder druk.
• Herkennen van eigen en
groepspatronen
• De invloed van waarden en normen
• Hoe verander je de moeizame
communicatie?
• Inspireren en ontwikkelen van
medewerkers.
Dag 3:
• Eigenaarschap, zelfmotivatie en
zelfsturing beïnvloeden.
• Teambuilding.
• Analyse van je eigen team met plan
van aanpak
• Geven van feedback en feed-forward
• Situationeel leiderschap op
(individuele) teamrollen gebaseerd.

Dag 4 (1/2 dag):
• Oefenen met jouw nieuwe
inspirerende stijl (1/2 dag)
• Oefenen van diverse vaardigheden en
nieuwe stijlen.
• Aan de slag met eigen casuïstiek.
• Koppelen van verschillende
technieken en vaardigheden aan de
dagelijkse praktijk.
• Je authenticiteit meer gaan gebruiken
als leider.
Afsluiting (1/2 dag)
• Afronding training en opdrachten met
deelnemers.
• Evaluatie, presenteren eigen
leerdoelen en ontwikkeling en
feestelijke afsluiting (de eigen
leidinggevende wordt hiervoor
uitgenodigd).

Voor wie?
Je geeft leiding aan een team van
medewerkers en je wilt een inspirator zijn,
juist in tijden waarbij thuiswerken of werken
op afstand de trend is geworden, waarbij jij
ervoor zorgt dat de bezieling en betrokkenheid
blijft.
Je hebt een hbo- of wo-werk- en denkniveau.

Praktische informatie
Duur:
4 hele dagen
Aantal deelnemers: maximaal 8
Locatie:

trainingslocatie ASBR,
RLS Eelde-Paterswolde

Wil je meer informatie of je rechtstreeks aanmelden? Bezoek, bel of mail ons.
We staan je graag te woord!
Telefoon: 088-1260400
Mail: info@asbr.nl
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