
 

 
 
Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel . 
Een training met wortels in de praktijk. 

LEIDERSCHAP 
IN DE  
CORPORATE JUNGLE 



PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE 
BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE 
MANAGER TE TRAINEN 
Deze training voorziet de leidinggevende van alle benodigde bagage op het gebied van 
softskills. Onafhankelijk van eventueel gekozen methode, werkwijze of cultuur,  zijn deze 
competenties vooral van belang voor het voorkomen van problemen en succesvol omgaan 
uitdagingen die de leider op zijn/haar weg tegenkomt.  

 
Doel van de training 
Deze training is opgezet om het totaal van 
softskills waarmee succes wordt geboekt 
door leidinggevenden onder de loep te 
nemen en op waarde te schatten. Het 
uitgangspunt is dat communicatie de 
sleutel is van succes. Het hoe, en dus “wat 
kun je nou morgen anders doen dan 
vandaag?” staat bij elk onderwerp centraal.  
 
Het doel van de training is dat de 
deelnemers groeien in de “voor-elkaar-
krijg-kunde” ook wel “master of your own 
destiny” genoemd.  
De training richt zich vooral op 
leidinggevenden maar is eigenlijk geschikt 
voor iedereen met minimaal HBO werk- en 
denkniveau en enkele jaren werkervaring. 
 
 

 
 

In 5 stappen 
In de praktijk is gebleken dat de volgorde 
waarin de onderdelen aan de orde komen 
van groot belang is. Vooral omdat in het 
eerste deel het zelf nemen van 
verantwoordelijkheid voor je eigen doen en 
laten aan de orde komt. Van daaruit 
werken we naar een steeds groter 
wordende omgeving. Daarom bestaat de 
structuur van de training uit vijf stappen. 

 
• Stap 1: Zelfmanagement 
Je eigen denken (overtuigingen, angsten 
etc.) en handelen (congruent gedrag, 
communicatie) doorzien, stressvrij werken 
en weten waar je talenten liggen. 
• Stap 2: Eén op één gesprekken 
Effectief communiceren door oefeningen 
met gespreksvormen het ´lezen´ van non-
verbale communicatie en het maken van 
rapport (verbinding) met de ander. 
• Stap 3: Communiceren met groepen 
Effectief communiceren met groepen, met 
name op de onderdelen presenteren 
(omgaan met plankenkoorts, onverwachte 
gebeurtenissen en een verhaal boeiend 
brengen) en het voorzitten van 
vergaderingen (het proces begeleiden, 
omgaan met conflicten en druk. 



 
 
 
 
• Stap 4: Politiek in organisaties 
Inzicht krijgen in politieke speelvelden 
(krachtenveldanalyse) en conflictgedrag 
(escalatie, conflicthanteringstijlen en overig 
conflictgedrag). 
 
 

• Stap 5: Bedrijfscultuur .  
Inzicht krijgen in en invloed uitoefenen op 
bedrijfs- en groepsculturen, onder andere 
door het maken van een concrete analyse 
met behulp van de cultuurdimensies van 
Hofstede. 

 

Deelnemers  trainen met praktijkvoorbeelden  

CONGRUENT COMMUNICEREN 
BETEKENT MET HART EN ZIEL 
JE VERHAAL DOEN 



In 3 etappes 
De training wordt gegeven in drie 
bijeenkomsten met daartussen een periode 
waarin de stof kan bezinken en men kan 
oefenen met het materiaal dat is 
aangeboden. De ervaring leert dat deze 
opbouw een groot positief effect heeft op 
de impact van de stof, het blijft veel beter 
hangen. Ideaal is tussenpozen van 
ongeveer twee weken, maar het komt niet 
op een week meer of minder. De opbouw is 
als volgt: 

 
• Eerste etappe:  

2 dagen: Zelfmanagement 
 
• Tweede etappe: 

2 dagen: Eén op één gesprekken, 
Communiceren met groepen, 
Politiek in organisaties 

 
• Derde etappe: 

1 dag: Bedrijfscultuur 
 

Belangrijke momenten  
Ook het avondprogramma heeft een 
belangrijke functie. Het is van grote waarde 
dat de cursisten blijven overnachten tijdens 
de tweedaagse etappes omdat het 
uitsluiten van de waan van de dag 
gelegenheid geeft voor reflectie en het 
uitwisselen van ervaringen in een veilige 
omgeving. Dit is het moment waarop voor 
veel mensen een belangrijke verbinding 
wordt gemaakt tussen de theorie en 
oefeningen van de cursus en hun eigen 
praktijkervaring en de praktijkervaring van 
anderen.  

 
Verder starten we de tweede en derde 
etappes met een terugblik op de vorige 
etappe op basis van de praktijkervaringen 
van de cursisten in relatie tot het materiaal 
van de vorige keer. Op deze manier wordt 
nog even in vogelvlucht voor iedereen de 
vorige etappe herhaald waardoor het 
materiaal veel beter blijft hangen. 
 

 
Het is aan te bevelen een terugkomdag te 
organiseren. Dit kan enkele maanden na 
de training, waarin nog resterende vragen 
beantwoord kunnen worden. Ook is dit een 
belangrijk moment om te peilen welke 
behoeften er zijn voor vervolgtrainingen. 
 

 
 
Ook intervisie kan een belangrijke rol 
spelen bij de borging van de geleerde 
vaardigheden. Door regelmatig intervisie 
toe te passen ontstaat een veilige, 
structurele leeromgeving waarin een ieder 
vanuit diverse invalshoeken (eigen 
ervaringen, trainingen, cursussen) een 
bijdrage kan leveren. Dit kan door een 
actueel probleem van een van de 
deelnemers te behandelen of terug te 
blikken op een moeilijke situatie in het 
verleden. Wij kunnen natuurlijk 
ondersteunen bij het inrichten en faciliteren 
van intervisie en hebben daarbij een unieke 
aanpak waarbij Intervisie met 
teamcoaching wordt gecombineerd. 



Citaten van deelnemers 

“Ik heb veel inzicht gekregen in hoe met 
bepaalde situaties (bijv. stress) om te gaan 
en wat echt belangrijk is.” 
 
“De besproken theorie en oefeningen 
sloten bij mij erg aan. Al is het ene 
onderwerp wat toepasselijker dan het 
andere. De senioriteit en ervaring van de 
trainers hebben zeker bijgedragen aan de 
de goede kwaliteit van de training.” 
 
“Prikkelend, uitdagend. Hoe om te gaan 
moeilijke vraagstukken... Hoe "kijken 
mensen naar jou", wat straal je uit.... is 
daar een reden voor... punten om op 
onderzoek uit te gaan en - als je wilt (en 
durft!) - feedback aan elkaar vragen... 
Oefenen in onderhandelen, wat zijn de 
"aannames" die je onbewust doet.... 
Kortom, te veel om op te noemen! een 
echte aanrader!” 
 
“Ik heb in mijn twintigjarige loopbaan heel 
wat cursussen gedaan en ben behoorlijk 
kritisch. Na een cursus vraag ik me altijd af 
'Wat zal er blijven hangen?'. Ik heb er veel 
van geleerd, het was een goede cursus, ik 
kan geen verbeterpunten aandragen. Het 
belangrijkste wat me is bijgebleven, of wat 
me opnieuw sterk onder de aandacht is 
gebracht, is dat projectmanagement over 
menselijke verhoudingen, interactie en 
communicatie gaat. Communicatie is in 
een project nog belangrijker dan ik al 
dacht.” 

 

 
Resultaat  
Het resultaat van deze training is drieledig. 
Allereerst krijgt de deelnemer een 
totaalbeeld en een gevoel van alle 
benodigde zachte competenties voor het 
behalen van succes. Daarbij heeft elke 
deelnemer competenties die op het 
gewenste niveau zijn maar ook waar nog 
aan gewerkt moet worden.  
 
Elke deelnemer heeft na afloop van de 
training een beeld van de competenties die 
bij hem of haar nog op niveau moeten 
worden gebracht. Dit soort skills zijn niet 
“even” aan te leren. Vaak is het een 
kwestie van jezelf er aan blijven herinneren 
tot het verinnerlijkt is (knoop in je zakdoek). 
Vanzelfsprekend kan daar door ons door 
middel van vervolgtrainingen ]intervisie 
en/of coaching, invulling aan worden 
gegeven.  

Daarnaast krijgt de deelnemer een 
zelfverzekerder gevoel omdat hij of zij weet 
wat er nog moet gebeuren om op het 
gewenste niveau te komen en vervolgens 
te blijven groeien in de persoonlijke 
ontwikkeling.  
 
Het derde resultaat is een ongekend 
saamhorigheidsgevoel in de groep 
waardoor men elkaar makkelijker opzoekt 
bij het oplossen van problemen. Een vaak 
gehoord commentaar is “ik dacht dat ik 
mijn collega’s al kende, maar dat blijkt wel 
een misvatting te zijn”. 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Bent u geïnteresseerd en heeft u behoefte 
aan meer informatie of een vrijblijvend 
afspraak, bel Theo Staalstra 06 102 13 661 
of mail theo.staalstra@gmail.com 


