
     

 

 

 

Motiverend en Inspirerend 
Leidinggeven  

Haal het beste uit jezelf, je team en je organisatie 

Welke organisatie droomt niet van medewerkers in drive, 
zonder dat ze in overdrive of zelfs burn-out gaan? Wij 
geven jou de handvatten en inzicht om dit als leider te 
bereiken. 
  
In deze tweedaagse cursus leren we je de theorie en 
laten we je ervaren hoe je het beste uit jezelf en je mensen 
naar boven kan halen. Hierbij staan de wetenschappelijke 
inzichten van Daniel Pink over Motivatie 3.0 centraal. 
  
Onze methode maakt de verbinding tussen de resultaten 
van de organisatie en intrinsieke behoeften van zijn 
medewerkers: autonomie, ontwikkeling en bijdragen aan 
een gezamenlijk doel. Elke leider en medewerker wil in 
bepaalde mate zelf kunnen bepalen wat en hoe hij/zij iets 
doet; wil bijdragen aan iets dat in zijn/haar ogen zinvol is 
en heeft een behoefte te groeien in zijn/haar vaardigheden 
door gebruik te maken van zijn/haar talenten.  
  
Wanneer je als leidinggevende deze drie elementaire 
behoeften bij jezelf en je mensen kan herkennen en 
invullen, krijg je een organisatie die met passie en drive 
werkzaam is. Succes is dan verzekerd! 
  
Na deze cursus heb je een verhoogd bewustzijn over jezelf 
als leider, heb je je enkele effectieve mentale modellen 
eigen gemaakt en heb je naast inzicht een actieplan die je 
direct in de praktijk kan brengen. 

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



 

 

 

 “Wat is de wetenschappelijke basis van Motiverend en Inspirerend  
 leidinggeven?” 

 De volgende vragen komen aan bod: Wat is Motiverend Leidinggeven? Wat zijn de 
 basisbehoeften van de moderne (kennis)werkers? Wanneer ervaren mensen drive  
 in hun werk en leven? Wat wordt bedoeld met autonomie, ontwikkeling en   
 bijdragen aan een gezamenlijk doel? 

 “The function of leadership is to produce more leaders, not more followers.” 
 -  Ralph Nader  
 
 “Wat voor soort leider ben ik?” 

 Wat zijn jouw diepste drijfveren, talenten, valkuilen en allergieën? Hoe ontwikkel  
 je vanuit zelfkennis persoonlijk leiderschap? Hoe creëer je naast een visie op je  
 werk ook een persoonlijke visie op medewerkers en leiderschap? Hoe    
 beoordeel je leiderschap in jouw organisatie?  

 “A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way”  
 -  John C. Maxwell  
 
 “Hoe inspireer ik mijn mensen tot het bijdragen aan een gezamenlijk 
 doel?”  

 De leider zorgt voor (ver)binding. Hij/zij 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. Praktisch betekent dit: Hoe creëren je vanuit een  
 bedrijfsvisie een professionele meetlat? Hoe geef je vertrouwen? Hoe maak je  
 keuzes in hetgeen je zelf doet, inplant, delegeert of schrapt?  

 “I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of  
 sheep led by a lion” - Alexander the Great  
 
  
 

    Voor leiders die willen groeien als leider en andere meer effectief wil aansturen: 

           • Leidinggevenden van alle niveaus  
           • Toekomstig leidinggevenden  
           • Teamleiders en -Coördinatoren  
           • Project- en Programmamanagers 
           • Ondernemers op zoek naar inzicht in een moderne, effectieve leiderschap theorie. 

VOOR WIE

PROGRAMMA

Motiverend  
Inspirerend  
Leidinggeven



  
 
 
 “Hoe geef ik maximale autonomie?”  

 De manager zorgt dat de medewerker genoeg ruimte krijgt om zijn/haar job zo  
 autonoom mogelijk uit te voeren. Ook regisseert hij/zij de activiteiten van zijn/ 
 haar team door zoveel mogelijk inefficiënties of belemmeringen weg te halen. Hoe 
 maak je van je team een zelf organiserend team?   

 “Management is doing things right; leadership is doing the right things” -  Peter 
 Drucker 
 
 “Hoe stimuleer ik maximale ontwikkeling in mijn medewerkers?”  

 De coach focust op ontwikkeling en groei. Hij heeft oog voor de talenten van zijn  
 mensen en kiest gebaseerd hierop de juiste rolverdeling. Ook zoekt hij/zij   
 oplossingen  voor zaken die niet makkelijk ontwikkelbaar zijn bij de medewerker.  
 Hij/zij stimuleert reflectie in een veilig leerklimaat. We gaan in op hoe de coach rol 
 zich verhoudt t.o.v. de rol van leider en manager en geven we verschillende  
 gespreksmethodieken om coaching-of functioneringsgesprekken te voeren. 

 “Leadership is unlocking people's potential to become better.” - Bill Bradley  
 

  

 

 Avond sessies:  
 In het avondprogramma is er extra ruimte voor casuïstiek. Hierbij gaan we in op  
 de problemen en kansen die jullie meebrengen uit jullie dagelijkse praktijk. Wat  
 voor belemmeringen ervaren jullie met de drive van jullie medewerkers? Waar loop 
 je tegenaan bij het in praktijk brengen van autonomie en zelfsturing in je team?  
 Waar loop je tegenaan bij het in praktijk brengen van coachend leidinggeven? 

 Afronding:   
 Aan het einde van de training komt alles samen. Je ontwikkelt voor jezelf voor zich 
 een scherp beeld hoe je als leidinggevende kunt sturen op de drive van je   
 medewerkers. Ook ontwikkel je een actieplan hoe je op natuurlijke wijze de   
 verschillende rollen van de leider, manager en coach beter gaat neerzetten in je  
 professionele leven.  

 “Talent is the no. 1 priority for a CEO. You think it is about vision and strategy, 
 but you have to get the right people first -   Andrea Jung 

Motiverend  
Inspirerend  
Leidinggeven



 
  

 

  
 

 
 

 

  
LOCATIE 

De Rozenhof 
Lingedijk 111 
4247 EH Kedichem 
(Min. 10 max. 14 deelnemers) 
  
  
KOSTENBIJDRAGE  

€1800,- excl btw*  
Inbegrepen:  
• Cursusmateriaal en het boek “Dienend 

Leidinggeven” van Roeland Broeckaert 
met voorwoord van Jan Prins 

• Doorlopend koffie, thee en water 
• Lunch  
• Overnachting en ontbijt  
• Diner 
• Drankjes  

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). 

PRAKTISCH

MEER INFO 

Voor meer info kun je terecht bij: 

Jan Prins  
06-50 63 72 35  jan@priman.nl  
Alex Loopik 
06-27 82 10 78  alex@priman.nl   

DATA  

Deze training bestaat uit 2 volle dagen met 
avondprogramma op: 
  
Donderdag 28 juni 9:00 uur  
tot vrijdag 29 juni 17:00 uur  

Motiverend  
Inspirerend  
Leidinggeven

Alex Loopik. Organisatieadviseur en coach, heeft passie om leiders in organisaties 
te helpen om doeltreffender te zijn. Alex heeft 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven 
in veel verschillende leiderschapsrollen binnen de ICT, de meeste jaren bij Shell. 
Daar is zijn interesse en ervaring in organisatie-effectiviteit en persoonlijk 
leiderschap gegroeid. Het leiden van verander trajecten is de constante factor in 
zijn carrière. Alex bouwt graat meet aan een mooiere toekomst: “Ik help leiders 
graag bij het identificeren van de obstakels voor meer succes, het begeleiden bij 
het formuleren van hun doelstellingen en het coachen bij de implementatie van 
deze doelstellingen. Het sturen op individuele- en team-verantwoordelijkheid 
(accountability) binnen een organisatie is daarbij voor mij ook een belangrijk 
aandachtspunt.” 
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