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Leergang
Leiderschap
Module 1
Groei naar leiderschap binnen
jouw non-profitorganisatie.
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Indien gewenst kan Pro-Scope jouw organisatie

Leergang Ontwikkeling
Leiderschap voor
(aankomende) operationeel
en tactisch managers
Ben je operationeel leidinggevende in een
non-profit organisatie en wil je doorgroeien in
jouw rol om een succesvolle operationeel
leidinggevende te worden? Dan is de Leergang
Ontwikkeling Leiderschap onmisbaar voor jou.
Want centraal in dit programma staat het
opleiden, trainen en begeleiden van operationeel
en tactisch leidinggevenden.
De opleiding is zeer praktijk- en resultaatgericht,
dus ondersteuning en coaching zijn essentiële
onderdelen. De nadruk ligt steeds op de
ontwikkeling van de dagelijkse vaardigheden en
attitudes. Belangrijk focuspunt hierbij is de
motiverende invloed van de manager op het
gedrag van de medewerkers die hij/zij aanstuurt
en vice versa.

en/of bestuurders ondersteunen en adviseren bij
het motiveren en stimuleren van de (potentiële)
leidinggevenden. Denk daarbij aan het positioneren
van de leidinggevende, het ontwikkelen van
zijn/haar talenten, het promotiebeleid en de ondersteuning van de leden van het managementteam.

Leergang Leiderschap Module 1
In dit programma leggen we de basis voor het
praktisch leidinggeven. Een belangrijk onderdeel
van deze module is de relatie tussen de dagelijkse
praktijk en de persoonlijke ontwikkeling.
Onderwerpen die behandeld worden:
• De positie en de rol van de leidinggevende,
• Effectief leidinggeven door middel van
persoonlijke leerdoelen,
• Effectief communiceren,
• Vaardigheidstrainingen, afhankelijk van de
vraagstelling: verzuimbegeleiding, sollicitatiegesprekken, jaar- en functioneringsgesprekken,
etc.

Voor wie?
Operationeel en tactisch managers in non-profit
organisaties en voor hen die willen doorgroeien
om dat te worden.
Wie geeft de training?
Bart Toonen
Zeer ervaren manager in de
diverse takken van de gezondheidszorg. Hij is Black Belt Lean
consultant en mediator. Bovenal
is hij een inspirerende trainer
die op een betrokken manier
zijn kennis overbrengt. Bart is
pas tevreden als de deelnemers
hun opgedane kennis en
vaardigheden met succes
toepassen in de dagelijkse praktijk.

Wat leer je?
Na het succesvol volgen van Leergang
Leiderschap Module 1 ben je in staat je werk
als leidinggevende vanuit de basis goed uit te
voeren. Je herkent knelpunten en kunt daar, indien
nodig, actie op ondernemen. Je bent op de
hoogte van de actuele regelgeving en werkwijze.

SCOPE staat voor:
Start
- Bepaling van je doelen
		 en je planning
Commitment - Heldere afspraken maken
		 met alle betrokkenen
Ontwikkeling - Het proces om nieuwe inzichten
		 en oplossingen te creëren
Propositie
- Denkrichtingen en oplossingen
		 selecteren, concreet maken
		 en toepassen
Evaluatie
- De resultaten evalueren en
		 je nieuwe, volgende doelen
		bepalen
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Het team van Pro-Scope heeft samen meer dan
een eeuw ervaring als adviseurs en (interim-)
managers. Als trainers en coaches. Als creatieve
strategen. Als inspiratoren. Als bouwers van merken,
organisaties en teams. Als eyeopeners en
aanjagers voor grote en kleine opdrachtgevers.
Nationaal en internationaal.
Op basis van hun gebundelde kennis hebben
zij de SCOPE-methode ontwikkeld. De SCOPEmethode is een innovatieve, breed toepasbare
denk- en werkwijze, die leidt tot snelle, inspirerende
oplossingen op maat.
Daarnaast hebben zij ook een aantal andere
methoden ter beschikking. En omdat Pro-Scope
gebruik maakt van een groot netwerk van
specialisten, kan op bijna alle vraagstukken die
organisaties nodig hebben om hun doelstellingen
te behalen, de passende oplossing worden
geboden.

Praktische informatie
Lengte:
2 dagen
09:30 – 17:30 uur.
Adres
Molenstraat 34
4201 CX Gorinchem.
Prijs:
€ 1.395,- p/p. inclusief lunch.
Deze module wordt zowel individueel als
groepsgericht georganiseerd. Vraag naar de
specifieke mogelijkheden voor jouw organisatie.
Data 2e halfjaar 2021:
5 en 19 november
Data 1e halfjaar 2022:
11 en 18 maart
Schrijf je nu in op:
www.pro-scope.nl/trainingen/leiderschap1 of
stuur een mail naar inschrijven@pro-scope.nl
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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