
 

Cursus 

  Leidinggeven 

“De cursus ‘Leidinggeven’ duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 

10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties. Hierin volgt u colleges en werkt aan opdrachten. De colleges 

vinden deels in de middag en deels in de avonduren plaats. Uw investering hiervoor bedraagt EUR 1.450,- (ex BTW).’ 
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Introductie 

Leidinggeven is een absolute kunde en een vak apart. Als teamleider dien je immers van veel 

markten thuis te zijn. Denk aan het kundig kunnen uitzetten van een bepaald beleid, het 

inspireren en motiveren van medewerkers en het verkrijgen van interne steun voor uw ideeën of 

bij organisatieveranderingen. Elke leidinggevende heeft een persoonlijke stijl en neemt in 

verschillende situaties een bepaalde rol aan. Uiteraard zijn dit niet altijd de juiste stijlen/ rollen. 

Hierdoor is er doorgaans voldoende ruimte voor verbetering en zijn er tal van kansen om een 

nog betere leider te worden. Deze cursus helpt u hierbij. 

Onderwerpen 

• U kunt op een meer inspirerende en effectievere manier leidinggeven dan voorheen 

• U kent de verschillende stijlen van leidinggeven en kunt ze desgewenst toepassen 

• U kent uw persoonlijke leiderschapsstijl en weet hoe hier effectief mee om te gaan. 

• U heeft inzicht in uw kernwaarden, vaardigheden, valkuilen en rol als leidinggevende 

• U kunt intern draagvlak creëren door effectieve communicatie en sterk leiderschap 

• U kunt uw medewerkers motiveren en stimuleren richting een hogere betrokkenheid 

• U kunt als leidinggevende goed omgaan met lastige en uiteenlopende situaties 

• U bent in staat om uw team verder te ontwikkelen en hechter te laten samenwerken 

Resultaat 

Na afloop van de cursus ‘Leidinggeven’ bent u in staat om uw team of afdeling nog beter te 

leiden. U kunt oplossingen bezigen met uw leiderschap welke mensen bewegen, uw 

medewerkers beter motiveren en uw team/ afdeling verder ontwikkelen in de gewenste richting. 

U heeft tevens dieper inzicht in uw eigen leiderschapsvaardigheden, rollen, stijlen en 

bijbehorende verbeterpunten. U kunt uw leiderschap uiteindelijk op een effectievere manier 

uitdragen en toepassen en weet een hogere betrokkenheid  voor uw ideeën te creëren bij uw 

medewerkers. 
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Inhoud 

DAG 1 Leiderschapsrollen en effectieve leiderschapsstijlen (college 1 en 2) 

Tijdens deze dag leert u hoe u welke leiderschapsrollen en -stijlen in verschillende situaties het 

beste werken. U krijgt inzicht in uw eigen persoonlijke leiderschapsstijl en leert welke stijlen 

wanneer het beste gehanteerd kunnen worden. U krijgt nieuwe kennis en kunde over effectief 

leiderschap, overtuigingskracht en beinvloeding en gaat hiermee aan de slag. 

DAG 2 Leiderschaps- en managementvaardigheden (college 3 en 4) 

Deze dag zoomt in op uw eigen managementkwaliteiten, valkuilen, leidinggevende capaciteiten 

en – verbeterpunten en leert u uw eigen rol te onderkennen op het gebied van leidinggeven. Er 

wordt middels rollenspellen geoefend met diverse leidinggevende aspecten. Thema’s als: 

omgaan met kritiek, weerstand en conflict komen aan bod evenals teambuilding, motivatie en 

creatie van betrokkenheid. 

DAG 3 Evaluatiegesprekken en slecht-nieuwsgesprekken (college 5) 

Tijdens deze dag leert u hoe u om kunt gaan met beoordelingen, functioneren, voortgang en 

het brengen van slecht nieuws. U leert (nieuwe) gesprekstechnieken en weet hoe u op een 

daadkrachtige en effectieve manier feedback kunt geven aan uw medewerkers. Daarnaast doet 

u inzicht op over het effect van non-verbale communicatie en spijkert u uw vaardigheden bij op 

dit gebied. 
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 Voor wie is de cursus geschikt?  

U geeft momenteel leiding aan een team (of gaat dat binnenkort doen) en u wil zich verder 

ontwikkelen op het gebied van leidinggeven. De cursus is met name bedoeld voor 

teammanagers, leidinggevenden of opdrachtgevers betrokken bij het doorvoeren van transities. 

De cursus is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst 

is. Doorgaans hebben onze deelnemers een managementachtergrond, 5 tot 15 jaar 

werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze 

ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring. 

 

 Welke docenten verzorgen de cursus?  

De docenten die de cursus ´Leidinggeven´ voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in 

de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring als manager (op het gebied van 

change/ leadership), veranderaar, leidinggevende of consultant. Naast deze ervaring hebben zij 

ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in 

staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. 
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Vorm 

Tijdens de cursus staat de eigen praktijk centraal. Er wordt gewerkt vanuit de laatste theorieën 

en inzichten, via (h)erkenning van werksituaties naar de gewenste leiderschapsstijl/ 

veranderpraktijk. Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan uw eigen leiderschapsvaardigheden en 

is er bijzondere aandacht voor het groepsproces (en uw rol daarin). 

Kosten 

Uw investering voor deze cursus bedraagt € 1.450,- (ex BTW). In dit bedrag zijn inbegrepen: 

colleges, catering en literatuur. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deel -

namebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. 

De opleidingskosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de 

website van de belastingdienst. 

Data 

Deze opleiding gaat drie keer per jaar van start. Colleges vinden om de twee weken plaats. Er 

vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart rond 15.00 uur met het eerste college, het 

tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden kan op de volgende 

locaties: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. 

 
Samenvatting 

De cursus ‘Leidinggeven’ duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de 

cursus met ongeveer 10-15 deelnemers op een van onze opleidingslocaties. Hierin volgt u 

colleges en werkt aan opdrachten. De colleges vinden deels in de middag en deels in de 

avonduren plaats. Uw investering hiervoor bedraagt EUR 1.450,- (ex BTW). 

 

 

 



  

 

Over Utrecht Business School 

Utrecht Business School is de business school voor management executives en business 

leaders in Nederland. Wij leiden onze studenten op tot zwaardere professionals en 

bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen wij op de vakgebieden finance 

& accounting, marketing en communicatie, strategie, hrm en management & leadership. We 

ondersteunen studenten gedurende hun carrière met kennis, contactmomenten en inspiratie 

en geven middels educatie en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring.  

 

Filosofie 

UBS is opgericht vanuit de gedachte om het vakgebied verder te ontwikkelen en het 

kennisniveau van professionals te verhogen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. In onze 

visie zijn bedrijven het meest succesvol wanneer zij op de hoogte zijn van actuele trends en 

ontwikkelingen in hun omgeving, uitgerust zijn met de juiste tools en instrumenten, kennis 

hebben van de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de benodigde vaardigheden in huis 

hebben om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Het is onze ambitie om hoogwaardige 

programma’s aan te bieden waarmee wij studenten in staat stellen succesvol te zijn binnen het 

vakgebied van hun keuze.  

 

 

Samenvatting 

De cursus ‘Leidinggeven’ duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de 

cursus met ongeveer 10-15 deelnemers op een van onze opleidingslocaties. Hierin volgt u 

colleges en werkt aan opdrachten. De colleges vinden deels in de middag en deels in de 

avonduren plaats. Uw investering hiervoor bedraagt EUR 1.450,- (ex BTW). 

 

 

 

 

 

 

Utrecht Business School Bus iness  schoo l  voor  managemen t  execu t i ves  en bus iness leade rs  

 



 

 

 

Studeren met een helder doel 

• Hoogwaardige kennis en inzichten 

• Unieke combinatie wetenschap en praktijk 

• Behalen van ‘persoonlijk doel’ staat centraal 

• Beste prijs-kwaliteitverhouding 

• Financieel aantrekkelijk voor werkgever 

en werknemer 

Inschrijven 
Inschrijven voor deze opleiding kan via onze website www.ubsbusiness.nl 

Contactinformatie 
Utrecht Business School 

T: 030 – 227 04 97  

W: www.ubsbusiness.nl 

E: contact@ubsbusiness.nl 

UBS op social media 

Utrecht Business School 
www.ubsbusiness.nl 
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