
Integrale	  Management	  Leergang	  	  
	  Sturen	  met	  je	  pinken	  

Voor	  de	  organisa7e	  
•  Hoe	  maak	  je	  van	  je	  organisa/e	  een	  sprankelend	  en	  energiek	  geheel?	  
•  Hoe	  kom	  je	  tot	  betere	  resultaten	  met	  minder	  middelen	  en	  

minder	  inspanning?	  
•  Hoe	  kun	  je	  uitblinken	  in	  je	  sector?	  
•  Hoe	  zorg	  je	  voor	  vernieuwing	  en	  ontwikkeling?	  
Leer	  het	  in	  de	  leergang	  Sturen	  met	  je	  pinken	  

Voor	  de	  leidinggevende	  
•  Vergroot	  je	  inzichten.	  
•  Ontwikkel	  je	  vaardigheden.	  
•  Versterk	  je	  balans.	  
•  Oefen	  met	  analyses,	  technieken,	  modellen,	  cases	  en	  vaardigheden.	  
Realiseer	  je	  persoonlijke	  groei	  met	  de	  leergang	  Sturen	  met	  je	  pinken.	  

De	  leergang	  
•  Beknopte	  en	  prak/sche	  inleidingen;	  inzicht	  en	  overzicht	  
•  Zelf	  analyses	  maken,	  oefenen	  en	  toepassen	  
•  Leren	  van	  en	  met	  elkaar	  
•  Gebruik	  van	  slimme	  internet-‐toepassingen	  
Ontwikkel	  en	  versterk	  je	  leiderschap	  met	  de	  leergang	  Sturen	  met	  je	  
pinken	  

De	  mensen	  achter	  de	  leergang	  
•  Meer	  dan	  25	  jaar	  ervaring	  in	  managementleergangen	  
•  Aansprekende	  en	  enthousiaste	  docenten	  
•  Begeleiding	  door	  Tim	  de	  WiMe	  (één	  van	  de	  auteurs	  van	  “Sturen	  met	  je	  

pinken”)	  
Groei	  en	  geniet	  mee	  in	  de	  leergang	  Sturen	  met	  je	  pinken	  

Het	  programma	  
•  Zes	  dagen	  en	  een	  eindpresenta/edag	  
•  Theorie,	  toepassing,	  oefening	  en	  coaching	  
•  Werk	  en	  plezier	  
•  Logische	  opbouw	  leidt	  tot	  integraal	  management	  
Leer	  sturen	  met	  je	  pinken	  in	  de	  leergang	  Sturen	  met	  je	  pinken	  

NivoNext	  en	  Helder	  &	  De	  WiMe	  bieden	  in	  samenwerking	  de	  managementleergang	  Sturen	  met	  je	  pinken.	  
Een	  prak/sche	  en	  doelgerichte	  opleiding,	  gebaseerd	  op	  het	  managementboek	  “Sturen	  met	  je	  pinken”	  en	  het	  INK	  	  
managementmodel.	  Voor	  leidinggevenden	  en	  managementadviseurs	  op	  HBO	  en	  academisch	  werk	  en	  denkniveau	  



Het	  programma:	  

Thema	  
	  

Resultaten	  
	  

Kennismaking	  en	  INK	  model	  
Vrijdag	  29	  mei	  	  
	  
Trainer:	  
Tim	  de	  WiMe	  

Cursisten:	  
•  hebben	  inzicht	  in	  de	  kernelementen	  voor	  succesvolle	  bedrijfsvoering	  en	  de	  interac/e	  tussen	  verschillende	  

aspecten	  van	  de	  bedrijfsvoering	  
•  kunnen	  de	  PDCA-‐cyclus	  toepassen	  
•  brengen	  hun	  omgeving	  in	  kaart	  en	  kunnen	  een	  krachtenveldanalyse	  maken	  
•  definiëren	  de	  sleutelresultaten	  van	  hun	  organisa/e	  

Managen	  van	  mensen	  /	  Leiderschap	  
26	  juni	  
	  
Trainer:	  	  
Pieter	  van	  de	  Gaag	  

Cursisten:	  
•  kennen	  hun	  eigen	  leiderschapss/jl	  en	  hebben	  zicht	  op	  sterke	  punten,	  ontwikkelpunten	  en	  persoonlijke	  

ontwikkelwensen	  
•  ontwikkelen	  hun	  vaardigheden	  in	  de	  persoonlijke	  relatie	  
•  versterken	  hun	  func/oneren	  als	  constructief	  lid	  van	  het	  managementteam	  
•  plaatsen	  hun	  leiderschap	  in	  de	  context	  van	  de	  organisatie	  
•  weten	  bureaucratisering	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  vermijden	  
•  leren	  te	  sturen	  op	  waarden	  



Financieel	  management	  
Oktober	  2015	  
	  
	  
Trainer:	  
Richard	  Take	  

Cursisten:	  
•  kennen	  het	  jargon	  van	  financiële	  professionals	  
•  leren	  over	  de	  manier	  van	  denken	  van	  financiële	  professionals	  
•  lezen	  de	  jaarrekening	  (resultatenrekening,	  balans	  en	  kasstroomoverzicht)	  
•  zijn	  een	  goede	  gesprekspartner	  voor	  financiële	  deskundigen	  
	  

Onderhandelen/conflicthantering	  
November	  2015	  
	  
Trainer:	  
Liesbeth	  Heuts	  en	  Rolf	  Bredscnheijder	  

Cursisten:	  
•  hebben	  zicht	  op	  hun	  eigen	  onderhandelingss/jl	  en	  kennen	  hun	  sterke	  en	  zwakker	  punten	  
•  oefenen	  voor	  de	  camera	  in	  onderhandelingssitua/es	  
	  

Projectmanagement	  
September	  2015	  
	  
Trainer:	  
	  

Cursisten:	  
•  zijn	  in	  staat	  een	  professioneel	  projectplan	  op	  te	  stellen	  
•  bewaken	  /jd,	  geld	  en	  voortgang	  in	  rela/e	  tot	  kwaliteit	  
•  stemmen	  het	  project	  op/maal	  af	  op	  de	  omgeving	  
•  stellen	  meetbare	  doelstellingen	  en	  resultaten	  vast	  



Managen	  van	  mensen:	  gesprekken	  
Januari	  2016	  
	  
Trainer:	  
Jaap	  van	  Werven	  

	  Cursisten:	  
•  kennen	  het	  belang	  van	  het	  voeren	  van	  een	  goed	  gesprek	  
•  krijgen	  feedback	  op	  hun	  persoonlijke	  profiel	  
•  oefenen	  met	  door	  hen	  ingebrachte	  cases	  

Eindpresenta/es	  
Februari	  2016	  
	  

	  Cursisten:	  
•  presenteren	  aan	  de	  cursusgroep	  de	  resultaten	  van	  hun	  leergang-‐project	  (zoals	  afgesproken	  bij	  de	  start	  

van	  de	  leergang)	  
•  tonen	  begrip	  van	  en	  vaardigheid	  in	  het	  toepassen	  van	  het	  geleerde	  

	  
	  
Nadere	  informa/e	  en	  inschrijving:	  
Programmamanager	  
Reinier	  van	  den	  Broek	  
T	  (06)	  	  51	  61	  97	  78	  	  
reiniervandenbroek@nivonext.nl	  
	  
NivoNext	  
Heresingel	  12	  
91711	  ES	  	  Groningen	  
T	  (050)	  534	  88	  08	  
	  
www.nivonext.nl	  

Persoonlijke	  coaching	  is	  onderdeel	  van	  het	  programma	  en	  zal	  individueel	  worden	  afgestemd.	  
	  
Investering:	  	  
•  7	  dagen	  	  
•  €5.495,00	  exclusief	  materiaal	  en	  verblijfskosten	  

	  
	  


