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Leiderschapsontwikkeling
voor moedige  
HR-professionals

“Durf le iderschap tonen!”



Waarom dit programma?

LEIDERSCHAP: DE MOTOR VAN UW ORGANISATIE
Leiderschap is een must. Het is dé succesfactor van goede organisaties en de motor 
van duurzaam succes. De rol die HR hierbij speelt is cruciaal. Niet alleen is HR 
als business partner verantwoordelijk voor het vormgeven én realiseren van de 
leiderschapscultuur zowel bij lijn- als topmanagement, maar bovendien recruteert 
en vormt HR de (nieuwe) leidinggevenden.  

BENT U EEN MOEDIGE HR-LEADER?
Als HR-manager of HR-directeur bent u zowel de strategische partner, de 
verandermanager, de administratieve deskundige als de werknemerskampioen.  
Althans, dit zijn de vier rollen voor de HR-professional zoals de Amerikaanse 
professor Dave Ulrich ze omschrijft in zijn standaardwerk ‘Human Resource 
Champions’.  Maar bovenal bent u een leider. U leidt het HR-beleid van uw 
organisatie, maar u leidt evenzeer uw eigen HR-afdeling, vol experten. Gelijk hebben 
is mooi, maar HR wordt afgerekend op het gelijk krijgen. En dit vraagt om moed en 
leiderschap. En bent u een goed leider? Heeft u moed?  

DE NIEUWE SKILLS VOOR DE HR-LEADER
Gezien het toenemende strategische belang van uw rol als HR-professional, heeft 
u als leider én manager nood aan nieuwe skills. Als HR-leader wordt u immers 
uitgedaagd om:
 > de weg te begrijpen die de organisatie moet nemen;
 > het senior management te beïnvloeden en te overtuigen van de cruciale rol die 

HR speelt in het afleggen van deze weg;
 > de business strategie en het planningsproces te steunen door effectieve talent 

strategieën;
 > zelf het voorbeeld te tonen van de moedige leider.

Zonder persoonlijk leiderschap zult u als HR-professional hier niet in slagen. Tijdens 
deze unieke workshop verkent u in vier unieke dagdelen het HR leiderschap. Hierna 
bent u als HR-leider veel beter in staat uw persoonlijke rol als leider te begrijpen, op 
te nemen en daadwerkelijk te verbeteren.

GEEFT U STEEDS HET GOEDE VOORBEELD?
Maar hoe zit het met uw persoonlijk leiderschap als HR-professional? Bent u 
als HR-manager of HR-directeur zelf wel die goede leider? Getuigt uw manier 
van opereren, communiceren en beslissen steeds van goed leiderschap? Bent u 
geïnspireerd? En hoe comfortabel voelt u zich tegenover de directie? Of tegenover 
het managementteam? Of tegenover de sociale partners? Geeft u steeds het goede 
voorbeeld als HR, ook binnen uw eigen HR-afdeling?  

VERWACHT NIET ALLEEN LEIDERSCHAP, TOON LEIDERSCHAP!
HR, die zich – terecht – druk maakt over de leiderschapsontwikkeling van anderen, 
moet zelf leiderschap durven tonen. En dat gebeurt niet altijd. Enerzijds omdat 
het aanbod naar leiderschapstrainingen vooral gericht is naar operationeel en 
lijnmanagement, maar zelden naar hen die de begin- én eindverantwoordelijkheid 
dragen voor het ondernemingsleiderschap.  Anderzijds omdat HR nog niet overal 
even ernstig genomen wordt en vaak te laat en te weinig mee kan vechten. En dit 
moet én kunt u veranderen. Deze training is een eerste cruciale stap.  

Frank Manesse 
blikt terug op een 
internationale ervaring 
in operaties, general 
management, advies, 
human resources maar 
vooral in leiderschap en 
organisatieontwikkeling. 
Zijn carrière begon bij 
IBM waar hij o.m. als 

training manager verantwoordelijk was voor 
nieuwe leertechnologieën. In 2000 startte 
Frank bij de HR Consulting afdeling van Ernst 
& Young. Na drie jaar, migreerde Frank van 
de advieskant naar een operationele HR-job 
bij VF Corporation, waar hij over een periode 
van meer dan 10 jaar diverse rollen opnam: 
als directeur organisatieontwikkeling EMEA 
voor het opzetten en uitbouwen van het 
desbetreffende departement; als HR directeur 
Europa tijdens een versnelde bedrijfsexpansie; 
als projectleider innovatie-ontwikkeling om 
het innovatievermogen van de organisatie te 
bewerkstelligen. Vandaag wordt Frank vooral 
geconsulteerd door CEO’s en sr. executives bij 
het uitwerken en uitdraaien van een globale 
(HR) strategie en bij het verhogen van hun 
persoonlijk ondernemerschap. Hiernaast is 
hij ook Career Coach bij de Vlerick Business 
School.

Van kernopleiding is Frank Orthopedagoog 
(’89), Educational Science (’92), Business 
Administration (’96) en Human Resources 
(’99) aangevuld met een Executive Masters 
in Consulting and Coaching for Change 
(Organizational Psychology) aan de  INSEAD 
Business School (’12). Frank heeft diverse 
accreditaties in Change Mgt (Chip Heath / 
Stanford University), Appreciative Inquiry in 
Positive Business and Society Change (Case 
Western University), The Leadership Circle 
Profile ©, Belbin © teamroles, Investors in 
People © en MBTI © Step I & II.

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te 

brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving 

van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig 

opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte. 

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer.:  

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



BLOK 1:  ZELFBEWUSTZIJN EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Deelnemers begrijpen leiderschapsgedrag en hun persoonlijke impact 

op de organisatie, krijgen inzicht in de te identificeren sterktes en 

ontwikkelingsbehoeften en creëren personal development doelen en 

plannen.

BLOK 2:  IMPACT EN BEÏNVLOEDING

Deelnemers krijgen nieuwe perspectieven en specifieke how-to’s 

om de impact van HR op de organisatie te maximaliseren, hoe te 

beïnvloeden én te overtuigen, hoe niet langer gelijk te hebben maar 

gelijk te krijgen, hoe op tijd de juiste dingen gedaan te krijgen.

BLOK 3:  BOUWEN VAN ORGANISATORISCHE CAPACITEITEN EN 

CULTUUR

Deelnemers onderzoeken de HR-rol als een geloofwaardige activist, 

een facilitator van organisatieverandering en de belangrijkste speler 

in het uitvoeren van de bedrijfsstrategie en het invullen van de 

organisatiecultuur, ze leren de rol van HR als change-agent. 

BLOK 4:  LEIDING GEVEN AAN EIGEN HR-AFDELING -  LEIDING 

GEVEN AAN HR-PROFESSIONALS

Deelnemers leren tot slot hoe hun eigen departement vol 

professionals aan te sturen (comp & ben, training & development, 

loonadministratie, hr business partners, legal, …) en sterk en moedig 

leiderschap te tonen in de eigen HR-afdeling.

Overzicht programma

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers 
aan deze cursus. Hierdoor kunt u 
optimaal profiteren van de kennis en 
ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier 
uw eigen praktijksituatie aan die van 
uw collega’s. Zo garandeert het IFBD 
u een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

VERLOOP CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

WAT LEERT U TIJDENS DEZE 
TWEEDAAGSE HR-LEADERSHIP?

 > Kennis: over uzelf, de context en 
omgeving om zo uw vermogen 
om uw rol als HR-leader te 
maximaliseren.

 > Vaardigheden: om te beïnvloeden, 
te overtuigen en strategisch te 
handelen.

 > Vertrouwen: om de echte 
verantwoordelijkheid van de  
HR-leader op u te nemen.



HR-LEADERSHIP

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 1.295 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 1.295 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1221/hr-leadership/inschrijven

