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Stel een juiste leiderschap-
diagnose.

Pas uw leiderschapsstijl aan  
in uw one-2-one communicatie.

Verhoog de betrokkenheid en het 
empowerment van uw team.
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Altijd situatiegericht & outputgericht  
als het kan ...

25 juni 2020
(van 09u00 tot 11u00)
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Waarom dit programma?

>
De docent

ONE SIZE FITS NOBODY !!!

Soms weet je het als leidinggevende echt niet meer… 

Je ene eigenwijze teamlid wekt de indruk dat hij zijn 

taken perfect onder controle heeft, maar de resultaten 

vallen telkens weer tegen. Terwijl je bij dat andere 

onzekere teamlid echt wel het idee hebt dat zij heel 

wat meer kan dan zij zelf denkt.  Maar zij krijgt het 

niet gedaan.  En dan heb je die rookie, pas begonnen 

en wild enthousiast.  En die oude rot die je nodig hebt 

en van wie je hoopt dat hij goed blijft presteren.  Maar 

hoe pak jij dit als team manager aan?  

LEIDERSCHAP IS MAATWERK EN GEEN 

CONFECTIE

Elke medewerker vraagt van jou een andere 

leiderschaps- en communicatiestijl. En deze wordt 

bepaald door zowel de bereidheid als de bekwaamheid 

van het individu.  Want jouw keuze voor een bepaalde 

leiderschapsstijl hangt zowel af van de mate waarin 

een medewerker een taak goed kan uitvoeren als van 

de houding die de medewerker heeft. Snel en gericht 

schakelen tussen verschillende leiderschaps- en 

communicatiestijlen is dan ook een must.

STEL DE JUISTE DIAGNOSE

Het lastigst met het toepassen van de verschillende 

leiderschapsstijlen blijft het stellen van een juiste 

diagnose. Welke stijl past nu het beste bij welke 

medewerker? Vergeet hierbij vooral niet dat wat je 

medewerker vraagt, niet altijd is wat hij of zij ook 

nodig heeft.  

COMMUNICEREN IN VERSCHILLENDE STIJLEN 

ALS ROBUUST ANTWOORD

Variëren van stijl van leidinggeven, stelt je immers in 

staat om je medewerkers op maat te begeleiden. Met 

als finaal doel, dat ze uiteindelijk zelfstandig hun taken 

kunnen uitvoeren. 

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

Maar hoe bepaal je het maturiteitsniveau van je 

medewerkers? Hoe pas je je leiderschapsstijl aan? 

Hoe diagnosticeer je de leiderschapsnoden van uw 

medewerker? Hoe varieer je als leider van stijl en 

wat houdt iedere stijl precies in? En communiceren 

in verschillende stijlen, hoe doe je dat? En wat is het 

verband tussen situationele benaderingen en het 

input/output-concept?  

Rik Moons is co-auteur van het boek “Waarom uw oplossing het probleem is”.  

Rik richtte na een succesvolle loopbaan van 24 jaar binnen de farma-industrie zijn eigen 

bedrijf MoonsManagement op, waarbij gefocust wordt op sales- en leiderschapstrainingen. 

Rik doceert communicatie en leiderschap aan de universiteit Gent en is professor aan EMS-Odisee (associatie KU 

Leuven) in Brussel en gecertifieerd “Blanchard-International, Belgium Resource Trainer SLII®” alsook “Gecertifieerd 

trainer input/output-leiderschap, F. Vandendriessche”.  Hij is bovendien een boeiend verteller en is -met meer dan 

150 uiteenzettingen per jaar- een veel gevraagd spreker, ook voor interactieve online-sessies.

>
VERLOOP VAN DIT  

ONLINE PROGRAMMA

Tijdens deze praktijkgerichte 

en sterk interactieve online 

sessie krijg je duidelijke 

handvaten, do’ s and don’ts met 

praktijkvoorbeelden. Je weet 

welke stijl voor welke deeltaak 

voor welke deelnemer het best 

geschikt is.  

“Er is niets zo ongelijk als 
de gelijke behandeling van 
ongelijken.”
(Felix Frankfurter)

“Feedback is the breakfast of 
champions.”
(Ken Blanchard)

“Glad ijs is een droom voor wie 
goed kan schaatsen.”
(F. Nietzsche)



>

Overzicht programma

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD:

 ◆ Maturiteitsniveaus van medewerkers en aangepaste leiderschapsstijlen.

 ◆ Hoe diagnosticeer je de leiderschapsnoden van uw medewerker?

 ◆ De toegevoegde waarden van ieder ontwikkelingsniveau voor uw onderneming.

 ◆ Hoe varieer je als leider van stijl en wat houdt iedere stijl precies in?

 ◆ Communiceren in verschillende stijlen, hoe doe je dat?

 ◆ Het verband tussen situationele benaderingen en het input/output-concept. 

Voor de training, bezorgt het IFBD je de essentiële werkbladen die je kan gebruiken bij het volgen 

van deze interactieve workshop. 

BOUWSTENEN VAN DE WORKSHOP

 ◆ Verschillen tussen managers en leiders.

 ◆ De verschillende communicatiestijlen met hun specifieke verhoudingen inzake praten, 

luisteren, beslissen.

 ◆ Inzicht in de toegevoegde waarde van iedere medewerker.

 ◆ Hoe bepaalt u de leiderschapsstijl die uw medewerker voor een bepaalde deeltaak nodig 

heeft?

 ◆ Matching/mismatching problematiek tussen leider en medewerker.

 ◆ Communicatieplan als leidraad in one-2-one-settings.

 ◆ Basisconcepten van input- versus outputleiderschap.

NA DEZE ONLINE-TRAINING BEN JE IN STAAT OM:

 ◆ te bepalen welke stijl voor welke deeltaak per medewerker de meest geschikte is.

 ◆ te variëren tussen leiderschapsstijlen.

 ◆ een communicatiestappenplan te hanteren zodat medewerkers zich na hen  

one-2-one gesprek meer betrokken voelen.

 ◆ vaker output-leiderschap toe te passen.

WAT NA DEZE ONLINE SESSIE?

Na deze training kun je de 
aangeleerde technieken 
onmiddellijk toepassen, zowel 
thuis als op het werk. Van zodra de 
Corona-maatregelen niet langer 
van toepassing zijn, is het ook 
mogelijk om je in te schrijven voor 
onze classroom training. Je kunt 
steeds contact met onze trainer 
opnemen voor een SLII® cursus in 
een in-company setting.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 
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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:

Inschrijvingsformulier

IFBD-DATABASE & GDPR
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.

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan deze online workshop bedraagt 195 Euro excl. 21% BTW. De groepsgrootte wordt beperkt om 
interactie te waarborgen.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% 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 30% 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

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.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Dhr. / Mevr.:

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

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

Dhr. / Mevr.:

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

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

DATUM:

KOSTPRIJS:
>  € 195 excl. BTW

>  25 juni 2020
 (van 09u00 tot 11u00)

>>> Inschrijving via e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: INSCHRIJVING 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=23000

