
Doelgroep 
De Oriëntatie op Leidinggeven is bestemd voor 

mensen die interesse hebben in een leidinggevende 

functie, nog geen of slechts beperkte leidinggevende 

ervaring hebben en die voor zichzelf willen onder

zoeken of leidinggeven iets voor hen is.

Resultaat
Na afloop van de module heb je:

1. kennis van en inzicht in de diverse rollen die een

leidinggevende functie met zich meebrengt;

2. inzicht in de uiteenlopende vaardigheden en

competenties die nodig zijn om effectief leiding

te geven;

3. inzicht in je eigen sterke, zwakke en ontwikkel-

 punten met betrekking tot leidinggeven.

Hoe werken we?
In een groep van minimaal 6 en maximaal 14 deel

nemers werken we in afwisselende groepssamen

stellingen en werkvormen. Tussendoor heb je regel-

matig tijd om voor jezelf te reflecteren en krijg je 

feedback van de trainers en je mede-deelnemers. 

Hierdoor doe je zoveel mogelijk inzicht op over jezelf 

als leidinggevende. Waar mogelijk stippen we kort 

theorie aan passend bij het onderwerp.

Tijdens het avonddagdeel kun je tijdens rondetafel

gesprekken op een laagdrempelige manier in gesprek 

gaan met ervaren leidinggevenden. Zo kun je je eigen 

verwachtingen en beelden van leidinggeven toetsen 

aan hun ervaring.

Data, locatie en kosten
De tweedaagse training staat gepland op 14 en 15 

januari 2020.

Het eindgesprek kun je zelf plannen in de weken 

erna. Zowel de tweedaagse als het eindgesprek 

vinden plaats in ons pand aan de Nieuwe Parklaan 

105 te Den Haag.

De deelnamekosten voor de training bedragen 

€ 1.450,- en de kosten voor accommodatie € 250,- 

(beide exclusief 21% BTW).

14 en 15 januari 2020

Programma
De training bestaat uit twee dagen (waarvan dag 

1 met een avonddagdeel) en een individueel eind

gesprek van een uur. Gedurende de twee dagen 

proef je aan alle aspecten van het leidinggeven. 

Aan de hand van het 5R-model van de Rijksover-

heid doorlopen we de verschillende rollen die een 

leidinggevende heeft. Met deze rollen ga je actief 

experimenteren. Dat betekent bijvoorbeeld een 

functioneringsgesprek voeren met een medewerker, 

de voortgang controleren van een gedelegeerde 

taak, trends in de maatschappij doorvertalen in 

een visie voor je afdeling, een planning maken en 

lobbyen bij de directeur.

Na de tweedaagse training volgt een eindgesprek. 

Hierbij bespreken we wat is opgevallen tijdens 

de training, kun je reflecteren op waar je staat en 

vooruitblikken naar jouw volgende stap.

Voor meer informatie en aanmelding:
Neem gerust contact met ons op 

via ardis@ardis.nl of 070-35 15 351

Ardis Organisatie Ontwikkeling

Nieuwe Parklaan 105, 2587 BP Den Haag

07035 15 351

www.ardis.nl

Oriëntatie op Leidinggeven

Je bent je aan het beraden op een volgende stap in je carrière en (meer) 
leidinggevende verantwoordelijkheden lijkt een logische volgende stap. 
Maar welke taken en verantwoordelijkheden heb je als leidinggevende nu 
eigenlijk en passen die wel bij jouw kwaliteiten en ambities? En waar ben 
je al goed in en waarin moet je je nog verder ontwikkelen? In de training 
Oriëntatie op Leidinggeven krijg je antwoord op deze vragen.




