
Als (startende) leidinggevende merk je dat deze rol je werkplezier, energie en uitdaging geeft, maar dat het je tegelijkertijd ook 
vragen oplevert. Je loopt met vragen als: Hoe kan ik mijn specifieke talenten zo goed mogelijk inzetten om beoogde doelen te 
bereiken? Hoe kan ik (nog) meer rendement halen uit mijn team? Hoe kan ik effectief omgaan met de verschillen tussen 
individuele teamleden? Hoe bind en boei in mijn teamleden? 

 

Leidinggeven (Basis) 
 
 

Meer informatie? Wil je meer informatie over deze training of wil je een persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met Loes Veneklaas (l.g.w.veneklaas@saxion.nl).  
Aanmelden? Wil je deelnemen aan deze training? Meld je dan aan via shop.saxion.nl of mail naar cursussen.bbt@saxion.nl 

Doelgroep 
Saxion Hogeschool heeft een training ontwikkeld voor 
(startende) leidinggevenden in een bouw 
gerelateerde omgeving. Ben jij onlangs gestart in een 
leidinggevende functie en/of al enige tijd werkzaam in 
een leidinggevende functie en vind je het motiverend 
in inspirerend om  samen met andere (stratende) 
leidinggevenden uit de bouw te investeren in het 
vergroten van je effectiviteit op het gebied van 
leiderschap, dan is deze training iets voor jou!. Deze 
training vereist geen eerdere deelname aan (een) 
hieraan voorafgaande training(en). 

Uitgangspunten 
In deze training zijn jouw persoonlijke talenten, 
drijfveren en ontwikkelpunten het uitgangspunt. 
Saxion Hogeschool heeft een training ontwikkeld die 
naast vaste onderdelen, ruimte biedt voor 
persoonlijke leerbehoeften en een link met de (eigen) 
praktijk. .   
 
De uitgangspunten die tijdens de training centraal 
staan zijn: 
- Ruimte voor inbreng van eigen leervragen en 

leerbehoeften vanuit je werkomgeving. 
- Leren met en van andere (startende) 

leidinggevenden uit de bouw 
- Ervaringsgerichte  insteek. Naast theoretische 

kaders wordt veel tijd en aandacht besteed 
worden aan ervaren en doen.  

- Afstemming vooraf en evaluatie achteraf met de 
leidinggevende van het bedrijf, draagt zorg voor 
een doorgaande ontwikkellijn.  

Opbrengsten training 
Na de training:  
- Heb je een eigen visie op leiderschap en een 

beeld van wat voor leidinggevende je wil en kan 
zijn. 

- Heb je inzicht in jouw talent en kracht in een 
leidinggevende functie. 

- Ben je je bewust van je valkuilen en 
ontwikkelpunten en weet je beter hoe hiermee 
om te gaan. 

- Weet je welke voorwaarden nodig zijn om een 
individu of team effectief te beïnvloeden. 

- Bezit je de (basis)vaardigheden om je rol als 
leidinggevende in de bouw effectiever in te 
kunnen vullen. 

 
Programma 

De training start met een individueel intakegesprek 
met jou en je leidinggevende op basis van een door 
jou ingevulde talentenscan. Door middel van deze 
scan en het bijbehorende gesprek ontstaat een beeld 
van je specifieke kwaliteiten en mogelijke 
ontwikkelpunten. Samen met een zelfevaluatie en 
feedback van je leidinggevende vormen de inzichten 
uit de talentenscan het vertrekpunt van je leertraject.  
Na het intakegesprek volgen 4 dagen intensieve 
trainingsdagen. Thema’s die onder andere behandeld 
worden zijn; Persoonlijke effectiviteit, 
gesprekstechniek, situationeel leiderschap en 
teamdynamiek.  
Na afloop van de training vindt - samen met je 
leidinggevende - een outtakegesprek plaats. In dit 
gesprek worden je leeropbrengsten besproken. 
Tevens worden in dit gesprek vervolg doelen bepaald 
en zal een opzet gemaakt worden voor een 
ontwikkelplan voor de periode na de training.  
 
De trainer 

 

 

 
 
 

Rienk Bonnier 
Trainer  

 
Duur 
De training bestaat uit een intakegesprek, 4 intensieve 
trainingsdagen en een outtakegesprek. Deze 
bijeenkomsten worden verdeeld over een periode van 
drie maanden 
 
Investering 
Prijs: € 2350,-- per deelnemer 
We rekenen geen BTW en de prijs is inclusief arrangementkosten. 
 
Data: 
Intakegesprekken 
- Vrijdag 29 oktober 
- Vrijdag 5 november 
Trainingsdagen: 
- Vrijdag 12 november 
- Vrijdag 26 november 
- Vrijdag 3 december 
- Vrijdag 10 december 



Als (startende) leidinggevende merk je dat deze rol je werkplezier, energie en uitdaging geeft, maar dat het je tegelijkertijd ook 
vragen oplevert. Je loopt met vragen als: Hoe kan ik mijn specifieke talenten zo goed mogelijk inzetten om beoogde doelen te 
bereiken? Hoe kan ik (nog) meer rendement halen uit mijn team? Hoe kan ik effectief omgaan met de verschillen tussen 
individuele teamleden? Hoe bind en boei in mijn teamleden? 

 

Leidinggeven (Basis) 
 
 

Meer informatie? Wil je meer informatie over deze training of wil je een persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met Loes Veneklaas (l.g.w.veneklaas@saxion.nl).  
Aanmelden? Wil je deelnemen aan deze training? Meld je dan aan via shop.saxion.nl of mail naar cursussen.bbt@saxion.nl 

Outtakegesprekken: 
- Vrijdag 7 januari 
- Vrijdag 14 januari 
	 
 
Aanmelden? Klik op deze link:  
Beginnen met Leidinggeven  


