
 
LEIDINGGEVEN VOOR DE VAKMAN 

 
Je wilt betere resultaten halen met je team; 
Je wilt feedback kunnen geven zonder de relatie te beschadigen; 
Je wilt effectiever om kunnen gaan met weerstand; 
Je wilt met meer gemak leidinggeven en vanuit jouw persoonlijke kracht; 
Je wilt meer inzicht in verschillende manieren van aansturen . 
 
Je bent goed in je vak, je geeft al leiding of gaat dat doen. Dit vraagt iets anders van je, dat heb je al snel gemerkt. 
Bij het aansturen vaar je momenteel vooral op je onderbuik gevoel. Je hebt behoefte aan nieuwe inzichten en 
tools om je leidinggevende vaardigheden verder te ontwikkelen. Of je succesvol bent als leidinggevende hangt 
namelijk sterk af van je communicatieve en je leiderschapskwaliteiten.  
 
We geloven in vakmanschap, in ambacht 
Kapha is er voor de vakman. We staan voor het ontwikkelen van modern vakmanschap waardoor talenten en 
eigenaarschap op de werkvloer maximaal vrijgemaakt worden.  
Kapha biedt de leidinggevende vakman ontwikkeling van persoonlijke en communicatieve vaardigheden. 
Resultaat, samenwerking en leiderschapskwaliteiten komen maximaal tot bloei en de organisatie wordt positief 
beïnvloed.    
 
DOELGROEP 
De vakman of professional die leiding geeft of gaat geven. Die zijn/haar effectiviteit wilt vergroten en de 
leidinggevende kwaliteiten verder wenst te ontdekken, ontwikkelen en verdiepen.  
 
PROGRAMMA* 
Vooraf; online OPQ persoonlijkheidsvragenlijst.  

 Communicatie en gesprekstechnieken;  
 Feedback, omgaan met conflicten en slecht nieuws brengen; 
 Omgaan met weerstand en het doorbreken van negatieve gedragspatronen; 
 Motiveren en beïnvloeden; 
 Kernkwaliteiten en persoonlijk leiderschap; 
 Situationeel leidinggeven; 
 Positie innemen. 

*Het programma is zeer praktisch van aard waarbij er volop ruimte is voor eigen inbreng en de praktijk van de deelnemer.  

 
PLAATS & DATA:  
3 dagen van 9:00-16:00 op een inspirerende locatie rondom Arnhem. 
Voor actuele data bezoek www.kapha.nl  
 
RESULTATEN: 

 Persoonlijkheidstest (OPQ)  om jezelf objectief te kunnen duiden en je gericht te ontwikkelen (ook na 
de training). 

 Je kent je waarden, kwaliteiten, valkuilen en jouw voorkeursstijl van leidinggeven 
 Je kunt je gedrag bewuster en effectiever inzetten; 
 Je kunt de communicatie beïnvloeden gebruikmakend van gesprektechnieken; 
 Je kunt beter omgaan met lastige situaties; 
 Je kunt bewust positie innemen om je doel te behalen; 
 Je kunt verschillende stijlen van aansturen toepassen; 

 
INVESTERING  
€1195,00 excl. BTW en inclusief: persoonlijke intake, persoonlijkheidstest inclusief rapportage, een uitgebreide 
lunch, dranken, lesmateriaal en certificaat van deelname. Twijfel je? Stuur een mail met een gewenste 
terugbeltijd en ik neem contact met je op.  
Schrijf je nu in middels het inschrijfformulier, of bel Kapha voor meer informatie. 06-41545800 

http://www.kapha.nl/

