
 

 

 

DE TRAINING BESTAAT UIT TWEE MODULES, MET EEN TUSSENLIGGENDE PERIODE 
VAN VIER TOT ZES WEKEN. 

 

MODULE 1 

 dag 1: middag, avond 

 dag 2: ochtend, middag 

 

MODULE 2 

 dag 1: middag, avond 

 dag 2: ochtend, middag 

 

  

IN DE TRAINING KOMEN DE VOLGENDE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN AAN DE 
ORDE: 

Stijlen van leidinggeven 

Gespreksvormen (bijvoorbeeld vergaderingen en functioneringsgesprekken) 

Conflicthantering 

Timemanagement 

Communicatietechnieken 

Motiveren en delegeren 

Persoonsstructuren 

Luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD) 

 

 

DE TRAINING VINDT PLAATS IN EEN CONFERENTIEOORD. IN BEIDE MODULES IS 
EEN OVERNACHTING OPGENOMEN. 

 

 

DE TRAINERS VAN NIVONEXT WERKEN VOOR (INTER)NATIONALE ORGANISATIES 
EN KENNEN DIVERSE ORGANISATIES DIE AAN HET POL DEELNEMEN. 

 
 

DE ORGANISATIE VAN DE POL-TRAININGEN WORDT VERZORGD DOOR 
PROGRAMMAMANAGER REINIER VAN DEN BROEK : 

 RUMMERINKHOF 4A 

 9751 SL HAREN (GN) 

 T: 050 534 88 08 

 M: 06 51619778 

 INFO@NIVONEXT.NL 

 

 

 

 

Programma 

Inhoud 

Locatie 

Trainer 

Contactpersoon 

 
 
 
 
 

Bewustwording 
 
 
 

Inzicht 
 
 
 

Samenwerken 
 
 
 

Effectief communiceren 
 
 
 

Stressbestendigheid 
 
 
 

Van tussen de groep naar 
boven de groep 

 
 
 

Proactieve houding 
 
 
 

Resultaatgerichtheid 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

COMPETENTIES: 

Voor (startende) leidinggevenden op operationeel niveau 



 

Doel 

Doelgroep 

Deelnemersgroep 

Trainer, programmamanager en coach  

VOOR OPERATIONEEL MANAGERS 
In vrijwel elke organisatie komen verantwoordelijkheden steeds dichterbij de werkvloer te liggen. Dat vraagt 
van een operationeel manager een meer autonome stijl van leidinggeven. Met POL word je op een persoonlijk, 
praktisch en inspirerende wijze ondersteund bij de ontwikkeling van uw leidinggevende capaciteiten en 
persoonlijke groei. 

 

 

De training is erop gericht de deelnemer vaardigheden aan te leren je helpen in de ontwikkeling naar meer 
zelfsturing. Door meer te durven en te doen, te oefenen en te reflecteren, krijg je inzicht in je eigen manier van 
leidinggeven en wordt er toegewerkt naar een meer autonome stijl. Dit draagt bij tot het respectvol en met de 
juiste benadering leidinggeven aan mensen. De mensen aan wie je leiding geeft hebben zo daadwerkelijk het 
gevoel dat hun bijdrage ‘er toe doet’. Het coaching-on-the-job-traject zorgt ervoor dat niet alleen de deelnemer, 
maar de hele organisatie profiteert van de training. 

 

 

POL is bestemd voor startende leidinggevenden (MBO/HBO niveau), die zich verder willen ontwikkelen op het 
gebied van leidinggeven. Het programma is ook geschikt voor toekomstige leidinggevenden. De 
verantwoordelijkheid voor het leren ligt uiteraard bij de deelnemers zelf. Door het interactieve karakter van het 
programma is een actieve  houding en eigen inbreng gewenst.  
 

 

Er wordt gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijke cursusgroep. In een klein gezelschap van zes tot negen 
deelnemers en een veilig klimaat, worden instrumenten aangereikt en beoefend die direct toepasbaar zijn in de 
eigen omgeving. Wij kijken over de muren van andere organisaties heen. Herkenning vinden en leren van elkaar 
zijn krachtige middelen om vaardigheden aan te leren die direct in de eigen organisatie toepasbaar zijn.  
 

 
 

De trainers van NivoNext zijn vogels van verschillend pluimage, met uiteenlopende achtergronden. Het zijn 
gedragswetenschappers, bedrijfskundigen, financiële en strategische experts en communicatiedeskundigen. Zij 
zijn doorgaans universitair geschoold en hebben vele jaren ervaring op hun specifieke vakgebied. Door deze 
diversiteit zijn wij in staat om vanuit verschillende invalshoeken naar jouw advies- of opleidingsvraag te kijken. 
De trainer helpt, prikkelt, ondersteunt en daagt deelnemers uit in hun ontwikkeling. De aanpak die wij 
voorstellen sluit daardoor altijd optimaal aan bij de behoefte van uw organisatie. 
De aanwezigheid van de programmamanager bij alle modules draagt bij aan een optimale integratie en 
afstemming van de inhoud en het leerproces in de diverse modules. De programmamanager is aanspreekpunt 
voor de deelnemers en coaches uit de organisatie en de trainers.  
In de modules en in een voortgangsgesprek trainen en coachen zij de deelnemers op hun management- en 
persoonlijke ontwikkeling.  
Daarnaast worden deelnemers begeleid door een coach uit de eigen organisatie. De bedrijfscoach ondersteunt 
de deelnemer bij het leggen van de verbinding tussen het geleerde en de praktijksituatie. 
Zijn aanwezigheid zorgt voor een optimale integratie tussen de modules en de ontwikkeling van de deelnemers. 
 
 
 

  De omvang van de leergang bedraagt in totaal 8 dagdelen (verspreid over 2 modules  van 2 dagen) 
 inclusief overnachting 
 Per bedrijf 1 tot 4 deelnemers 
  Begeleiding door een interne coach uit uw eigen bedrijf 

Investering 


