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COACHING LEADERSHIP STYLES

Select denkt in de eerste plaats aan de mens in uw onderneming. Leidinggevenden zijn ook mensen en worden allemaal op 
een bepaald moment geconfronteerd met de gevolgen van hun leiderschapsstijl. De praktijkgerichte training bij Select zal u 
enerzijds inzicht geven in uw managementstijl en anderzijds concrete tools aanreiken om uw leiderschap zo effectief mogelijk in 
te zetten.

UW CHALLENGES

•  U wilt als leidinggevende een positieve impact hebben door flexibel te switchen tussen verschillende leidinggevende stijlen.
•  U wilt als leidinggevende uw medewerkers positief beïnvloeden en de betrokkenheid verhogen
•  U wilt inzicht krijgen op de invloed van de organisatiecultuur op uw leidinggevende stijl

ONZE OPLOSSING

In deze opleiding onderzoeken we samen de kenmerken van uw leiderschapsstijl en hoe deze het gedrag van uw team beïnvloedt. 
Daarnaast bespreken we de kwaliteiten van een coach en hoe een naturelle communicatiestijl eruit ziet. Een goede coach kan een 
groep veranderen in een echt team. Met Select gaat u na hoe u uw leiderschapsstijl aanpast naargelang de communicatiestijl van 
uw medewerkers.

ONZE BENADERING

De theorie wordt onmiddellijk omgezet in praktijk op een interactieve manier. Aan de hand van rollenspelen, oefeningen en 
brainstorms wisselen we ervaringen uit en komen zo tot een waardevolle uitwisseling van ideeën en constructieve feedback. De 
realiteit is nooit ver weg want deelnemers wordt gevraagd bij ieder onderdeel hun leerpunten te vertalen naar hun werkplek. 
Die kunnen zo omgezet worden in een actieplan. 

De opleiding is opgebouwd volgens de 4 fases van een doeltreffend leerproces, namelijk volgens de leercyclus van Kolb*. 

WAT U HIERUIT HAALT

Een efficiënte leiderschapsstijl kan de betrokkenheid en het engagement van medewerkers op lange termijn bestendigen. 
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