Dienend Leidinggeven
Met hart voor de medewerkers, hard op de resultaten
Welke organisatie droomt niet van medewerkers in drive,
zonder dat ze in overdrive of zelfs burn-out gaan?
In dit ervaringsgericht traject van 3 x 24 uur leer je
dienend leidinggeven zodat je het beste uit je mensen naar
boven kan halen.
Deze methode maakt de verbinding tussen de behoeften
van de medewerker en de resultaten van de organisatie.
Dienend Leiderschap beïnvloedt rechtstreeks de drie
basisbehoeften van de moderne professional: autonomie
(Manager), binding (Leider) en competentie (Coach).
Elke medewerker wil immers in bepaalde mate zelf kunnen
bepalen wat hij doet en hoe hij iets doet, wil bijdragen aan
iets dat in zijn ogen zinvol is, en wil ergens goed in zijn en
ingezet worden op zijn talenten.
Wanneer je als leidinggevende deze drie elementaire
behoeften bij je mensen kan herkennen en invullen, krijg je
medewerkers die met passie en drive werkzaam zijn.
Na de drie sessies heb je een verhoogd bewustzijn over
jezelf, heb jij je enkele effectieve mentale modellen eigen
gemaakt en spreek je een taal die rust en inzicht brengt in
jouw praktijk van alledag.

“Before you are a leader, success is all about
growing yourself. When you become a leader,
success is all about growing others.”
- Jack Welch

VOOR WIE
Voor mensen die andere mensen aansturen:
• Leidinggevenden van alle niveaus
• Toekomstig leidinggevenden
• Coördinatoren
• HR professionals met nieuwsgierigheid naar Dienend Leidinggeven

PROGRAMMA
DAG 1: “Hoe geef ik als manager maximale autonomie?”
De manager zorgt dat de medewerker genoeg ruimte krijgt om zijn job zo
autonoom mogelijk uit te voeren. Ook regisseert hij de activiteiten van het team
door zoveel mogelijk inefficiënties of belemmeringen weg te halen.
De volgende vragen komen o.a. aan bod: Wat is Dienend Leidinggeven? Wanneer
ervaren we drive in ons werk? Hoe leggen we vanuit onze visie een professionele
meetlat? Hoe geven we vertrouwen én zorgen we hierin voor onszelf? Hoe maken
we keuzes in hetgeen we zelf doen, inplannen, delegeren of schrappen? Hoe
maak je van je team een zelf organiserend team? .....

DOOR WIE
Frank Jeene. Ik ben gefascineerd door de wederzijdse beïnvloeding van mens en
organisatie. Zoals mensen organisaties maken, maken organisaties mensen. Van
daaruit ondersteun ik met passie trajecten waardoor organisaties voorwaarden
kunnen scheppen om hun mensen te laten floreren en coach ik deze mensen bij hun
persoonlijke ontwikkeling. Vanuit mijn overtuiging dat een organisatie zonder mensen
geen organisatie is, laat ik zien dat het echte kapitaal in de medewerker zit. Het
slagen van de medewerker is immers het slagen van de organisatie. Anders gezegd:
de resultaten van de onderneming worden bepaald door de prestaties van de
medewerker.

DAG 2: “Hoe word ik een prikkelende coach?”
De coach focust op competentie. Hij staat in voor een juiste rolverdeling op basis
van talenten. Hij heeft het lef om oplossingen te zoeken voor zaken die niet
ontwikkelbaar zijn bij de medewerker. Hij stimuleert reflectie in een veilig
leerklimaat.
De volgende thema’s komen o.a. aan bod: Coaching gesitueerd tegenover de rol
van leider en manager, verschillende gespreksmethodieken om coachings-of
functioneringsgesprekken te voeren, authentiek en dicht bij jezelf blijven als
coach, de basishouding van de coach en coachend leiding geven.

DOOR WIE
Sybren van der Schaar. Ik ben gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling naar
hoogwaardige arbeidsrelaties, Lean 3.0 en talent management. Ervaren people
manager in technische omgeving. Ik stuur graag multiculturele en multidisciplinaire
teams aan en ben inzetbaar als personal coach, trainer en interim manager. Ik ben
expert in Persoonlijk Leiderschap, hoogwaardige arbeidsrelaties en
bewustzijnsvergroting. Mijn missie is mensen ondersteunen om dichter bij henzelf te

DAG 3: “Hoe word ik een inspirerende leider?”
De leider zorgt voor (ver)binding. Hij zorgt ervoor dat de organisatie de juiste
richting op gaat en dat de medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en de
missie van de organisatie.
De volgende vragen komen aan bod: Wat zijn jouw diepste drijfveren, jouw
talenten, valkuilen en allergieën? Hoe ontwikkel je vanuit zelfkennis persoonlijk
leiderschap? Hoe creëer je naast een visie op je werk ook een visie op
medewerkers en leiderschap? Hoe beoordeel je leiderschap in jouw organisatie?

DOOR WIE
Jan Prins. Ondernemer, actief als coach, manager en adviseur op het snijvlak van
technologie en mensen. Passie voor informatie en communicatie technologie. Houdt
zich met PRiMAN bezig met intrinsieke motivatie. Raakte erg geïnteresseerd in de
management filosofie van het dienend leidinggeven en traint nu mensen in deze
leiderschapsstijl en probeert daarmee zelf ook een dienend leider te zijn met een
ondernemende, energieke, pragmatisch en creatieve werkstijl. Geaccrediteerd
trainer TMA® Methode en Dienend Leidinggeven (6R methode).

3 AVOND SESSIES: “There’s a crack in everything, that’s where the
light comes in”
De avond voorafgaand aan de trainingsdagen zijn erop gericht de 3 rollen van een
leidinggevende (coach, manager en leider) samen te brengen in de dagdagelijkse
praktijk.
De eerste avondsessie is gericht op kennismaking en inzicht in elkaars drive.
Inhoudelijk ligt de focus op cases die de deelnemers zelf in kunnen brengen.
De tweede avondsessie is een reflectie op de eerste trainingsdag. Waar loop je
tegen aan bij het in praktijk brengen van autonomie en zelfsturing in je team?
De derde avondsessie is een reflectie op de tweede trainingsdag. Waar loop je
tegen aan bij het in praktijk brengen van coachend leiding geven?
De derde en laatste trainingsdag gaan we wat langer door en komt alles samen.
De deelnemers ontwikkelen elk voor zich een scherp beeld hoe ze als
leidinggevende kunnen sturen op de drive van de medewerkers. Ook ontwikkel je
een beeld voor jezelf hoe je op natuurlijke wijze kan confronteren, uitdagen,
inspireren en ruimte laten voor gevoelens. En je hebt antwoorden op de vragen
als: Hoe breng je rust in een situatie? Hoe zet je jouw hele organisatie in
beweging? Hoe zet ik alles om in een actieplan?

PRAKTISCH
LOCATIE:

SS Rotterdam

3e Katendrechtse Hoofd 25
3072 AM Rotterdam
(Min. 10 max. 14 deelnemers)
KOSTENBIJDRAGE
€1250,- excl btw*
Inbegrepen:
• cursusmateriaal en het boek “Dienend
Leidinggeven” van Roeland Broeckaert
met voorwoord van Jan Prins
• doorlopend koffie, thee en water
• 3x lunch
Niet inbegrepen:
• Overnachtingen en ontbijt op lokatie
• Diner
• Drankjes
*All-in arrangement is €2000,- excl btw

DATA:
Deze training bestaat uit 3 x 24 uur,
steeds verdeeld over 2 dagen:
• Sessie 1:
Donderdag 7 december 16:00 uur
tot vrijdag 8 december 16:00 uur
• Sessie 2:
Donderdag 11 januari 16:00 uur
tot vrijdag 12 januari 16:00 uur
• Sessie 3:
Donderdag 8 februari 16:00 uur
tot vrijdag 9 februari 17:00 uur
MEER INFO:
Voor meer info kan je terecht bij:
Jan Prins
06-50 63 72 35
Frank Jeene
06-22 04 87 39
Sybren van der Schaar
06-15 88 78 61

jan.prins@priman.nl
frank@priman.nl
sybren@priman.nl

