
Doelgroep: vrouwen die hun leiderschap willen 
versterken
Deze management leergang richt zich op vrouwen die 

leidinggeven of dit (willen) gaan doen. Onze ervaring is 

dat een leergang met een groep vrouwen in een verge

lijkbare werksituatie, helpt bij het vinden of versterken 

van een eigen stijl van leidinggeven. Dit doen we onder 

andere door te zorgen voor een leerklimaat waarbij 

ruimte is voor verdieping; iets wat we in de leergang 

voor vrouwen snel kunnen realiseren. Daarnaast is het 

mogelijk om specifiek aandacht te besteden aan thema’s 

waar elke ambitieuze vrouw mee te maken krijgt. 

Tijdens de leergang besteden we zowel aandacht aan 

basis managementvaardigheden en people management 

skills als aan deze thema’s. Denk hierbij aan:

•  Female leadership: Hoe blijf ik mezelf in een hoofd

zakelijk dominante mannencultuur?

•  Persoonlijke stijl van leidinggeven: Hoe presenteer  

en positioneer ik mezelf?

•  Hoe combineer ik ‘zacht op de relatie’ met ‘hard op 

de inhoud’?

•  Hoe stuur ik op resultaten en geef ik tegelijkertijd 

zoveel mogelijk ruimte en steun aan medewerkers?

•  Resilience: Hoe houd ik de balans werk  privé in 

evenwicht?

Onderzoeksresultaten laten zien dat organisaties die de kwaliteiten 

van mannen en vrouwen bewust inzetten daar voordeel bij hebben. In 

de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om meer vrouwen op topposi-

ties te krijgen. Statistieken laten ook zien dat het aantal vrouwen op 

deze posities stagneert of zelfs terugloopt. Het ontbreekt aan goede 

en inspirerende rolmodellen in de werkomgeving.

Resultaat
Na afloop van deze leergang heb je:

•  meer zicht op en vertrouwen in je leiderschaps

kwaliteiten en hoe je je daarmee kunt profileren;

•  praktische tools rond leidinggeven direct in de   

praktijk toepassen;

•  meer zelfverzekerdheid rondom jouw rol binnen  

de organisatie; 

•  inzicht in het belang van je netwerk en tools om  

dit (nog) beter te benutten;

• zicht op hoe je je verder wilt en kunt ontwikkelen;  

•  samen met je medeleerganggenoten een basis 

gelegd voor een waardevol netwerk! 

Als je twijfelt aan het kiezen voor een leidinggevende 

positie, weet je na afloop beter waarom je er wel of niet 

voor kiest.

Programma
Het programma wordt in 2019 vernieuwd. Grofweg 

bestaat het programma uit de volgende activiteiten; 

we starten met een individueel intakegesprek en een 

kennismakingsdag. Daarna volgen 4 trainingsmodules 

van 1 of 2 dagen. Tussentijds zijn reflectiebijeenkom

sten, intervisie en persoonlijke coaching. Daarnaast 

voer je praktijkopdrachten uit en netwerkgesprekken. 

Globale opzet van de modules:

Module 1 (1 dag): persoonlijke kwaliteiten 

Module 2 (2 dagen): leiderschapskwaliteiten, geven 

van richting en ruimte, netwerken en profilering

Module 3 (2 dagen): macht, invloed en integriteit, 

diversiteit en inclusie, balans werkprivé

Module 4 (1 dag): vrije invulling

Data, locatie en kosten
De tijdsbesteding voor deze leergang is ongeveer 10 

dagen over de periode van een half jaar. We starten in 

februari of maart 2019. Deze data worden eind 2018 

gepland. 

We werken in een groep van 8 tot 15 deelnemers. Alle 

bijeenkomst vinden plaats in ons pand aan de Nieuwe 

Parklaan 105 te Den Haag.

De deelnamekosten voor de training bedragen 

€ 3.670,00, en de kosten voor accommodatie € 865, 

(beide exclusief 21% BTW).

Voor meer informatie en aanmelding:
Neem gerust contact op met 

Anneke Botman (botman@ardis.nl of 

0639 81 19 31)

Ardis Organisatie Ontwikkeling

Nieuwe Parklaan 105, 2587 BP Den Haag

07035 15 351

www.ardis.nl

Management Leergang 
voor Vrouwen 2019
Al 25 jaar organiseert Ardis Organisatie Ontwikkeling de Management 
Leergang voor Vrouwen. In het voorjaar van 2019 gaan we weer van start 
met een nieuwe groep dames met ambitie en lef die hun persoonlijk 
leiderschap willen ontwikkelen of versterken. 


