
De Kunst van leiden en begeleiden

Praktische informatie

Modules
De volledige training omvat 4 modules 
van ieder één dagdeel.
De modules zijn ook los te volgen.

Maatwerk
Aansluitend op de aanwezige ervar-
ing, de groepsgrootte en de beschik-
bare trainingstijd stellen we graag in 
overleg een training op maat samen.

Begeleiding
De training wordt verzorgd door 
Nicoline van der Heijden in samen-
werking met een acteur.

Locatie
Uw bedrijf/instelling is voor ons een 
prima trainingslocatie. Wanneer er 
naar een externe locatie wordt 
gezocht dan graag in overleg.

Kosten
Offerte op maat.
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sturen en steunen met aandacht

De Argentijnse tango toont  hoe 
(bege)leiderschap gaat over 
samen in beweging komen. 
Richting bepalen en koers 
houden. Leiden en volgen in ver-
trouwen en respect. Met passie 
voor het proces van wederzijdse 
beïnvloeding.

De kunst van het (bege)leiden 
biedt je concrete handvatten om 
leiderschapsgedrag te ont-
wikkelen waar jijzelf en anderen 
profijt van hebben. 
Centraal staat de vraag:
• Hoe zet ik mijn invloed in en bereik ik meer?

De Kunst van het (bege)leiden richt zich op
inzicht
• Hoe speelt het mechanisme ‘gedrag roept gedrag op’ mee in de 
hiërarchische relatie met je medewerkers
Vaardigheden
• Contact maken en verwachtingen afstemmen
• Omgaan met weerstand
• Sturen en steunen met aandacht
oefenen 
• Met het geven van opbouwende feedback
• Met respectvol confronteren
•  Met begeleidingsstijlen afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van 

afzonderlijke medewerkers

Werkwijze
In een aantal korte scènes maken we de wederzijdse beïnvloeding 
tussen leidinggevende en medewerker op een speelse manier inzichtelijk en 
invoelbaar.  We gebruiken het concept ‘Strooks’ uit de Transactionele 
Analyse om te ervaren hoe je kunt gaan sturen en steunen met aandacht om 
het gedrag van je medewerkers positief te beïnvloeden. Reflectieopdrachten 
en ervaringsoefeningen zorgen dat de theorie kan worden vertaald naar
ieders eigen specifieke leerbehoeften en mogelijkheden.      


