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 LEIDERSCHAP IN DE 

MAAKINDUSTRIE 
“Van managen naar persoonlijk leiderschap” 

 
  



 

Training 
Leiderschap in de maakindustrie 
“Van managen naar Persoonlijk Leiderschap” 

 

 

Het resultaat van de training is: 
• Dat de deelnemers zich bewust zijn van hun huidige gedrag en de gevolgen daarvan; 

• Inzicht hebben in welk gedrag effectief is in het licht van de persoonlijke en zakelijke 

      doelstellingen;  

• Zich richten op hun eigen taken en in staat zijn om effectief te delegeren en zijn 

       medewerkers te motiveren; 

• Door de concrete resultaten die behaald zijn het vertrouwen en de overtuiging hebben 

       om de gerealiseerde veranderingen vast te houden en uit te bouwen na afloop van de  

       training. 

 

 

We trainen in de tijd:  

 

 

 

 

Tijdas                                                                                                          5 maanden  

5 maanden, 5 x 1 dag 

  



 

Programma dag 1: 

De focus ligt op het volgende gedrag: 

• Welke eisen stelt de huidige tijd in de maakindustrie aan het leiderschap vanuit het 

management? 

• Wat is de invloed van de manager op de motivatie van zijn medewerkers? 

• Welk gedrag van de manager geeft engineers/techneuten de vrijheid en de zekerheid die  

ze zoeken? 

We doen de volgende oefeningen: 

• Het formuleren van concrete doelstellingen in de maakindustrie; 

• Het vaststellen van de effectiviteit van het huidige gedrag in relatie tot het geformuleerde 

doel;   

• Medewerkers ontwikkelen en proactief gedrag activeren in de richting van doelstellingen; 

• Leren om kansen te zien en deze om te zetten in actie. 

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• Opstellen van het persoonlijk actieplan - minimaal 3 punten - voor de komende praktijkperiode. 

 

Programma dag 2 

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze    

hebben doorgevoerd in hun eigen gedrag en de daarmee bereikte resultaten.  

De focus ligt op het volgende gedrag: 

• Wat is de relatie tussen het doel en het middel? 

• Wat is het voor- en nadeel van vaste patronen? Wat betekent dat voor de coaching vanuit 

de manager?  

• Welk gedrag trekt het meeste aandacht: positief of negatief? 

We doen de volgende oefeningen: 

• Het leiden van discussies en effectief reageren op “ja-maar-gedrag”; 

• Bewust en oprecht complimenteren; 

• Medewerkers ontwikkelen door het coachingsgesprek, coaching-on-the-job.  

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• Opstellen van het persoonlijk actieplan - minimaal 3 punten - voor de komende praktijkperiode. 

  



 

Programma dag 3 

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze    

hebben doorgevoerd in hun eigen gedrag en de daarmee bereikte resultaten.  

De focus ligt op het volgende gedrag: 

• Wanneer moet je als manager een besluit nemen en hoe doe je dat? 

• Hoe ga je om met een beslissing die achteraf niet juist blijkt te zijn? 

• Wat is het belang van voorbeeldgedrag en wat maakt een manager effectief intern en 

extern?  

We doen de volgende oefeningen: 

• Beslissingen communiceren en het omgaan met reacties; 

• Fouten erkennen en de voortgang bewaken; 

• Het motiveren van het ‘hoger management’ voor een verandering.  

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• Opstellen van het persoonlijk actieplan - minimaal 3 punten - voor de komende praktijkperiode. 

Programma dag 4 

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze    

hebben doorgevoerd in hun eigen gedrag en de daarmee bereikte resultaten.  

 

De focus ligt op het volgende gedrag: 

• Uit welk gedrag blikt dat de manager zijn verantwoordelijkheid neemt? 

• Hoe creëer je als manager een cultuur van vertrouwen?  

• Hoe zie je de waarden en normen van de organisatie terug in het voorbeeldgedrag van de 

manager?  

• Wanneer leidt controle tot motivatie?  

• Omgaan met conflicten, stress en stressvolle situaties. 

 

We doen de volgende oefeningen: 

• Motiverend controleren; 

• Professionele, persoonlijke en effectieve gesprekstechnieken;  

• Ken je medewerker.  

 

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• Opstellen van het persoonlijk actieplan - minimaal 3 punten - voor de komende praktijkperiode. 



 

Programma dag 5 
 

Van Inzicht naar Actie naar Resultaat: 

• De deelnemers brengen verslag uit over de afgelopen periode van de veranderingen die ze 

hebben doorgevoerd in hun eigen gedrag en de daarmee bereikte resultaten.  

De focus ligt op het volgende gedrag: 

• Wat zijn de oorzaken van afwijkend gedrag en hoe ga je daarmee om? 

• Waarom en wanneer moet je als manager grenzen aangeven?  

• Van Inzicht naar Actie naar blijvend Resultaat . 

We doen de volgende oefeningen: 

• Correctiegesprekken, wanneer en hoe?  

• Het exitgesprek met behoud van de relatie;  

• Nee zeggen, wanneer en hoe? 

Afsluiting van de training: 

De deelnemers presenteren individueel: 

1. Hun belangrijkste leerpunten. 

2. De bereikte resultaten. 

3. Een persoonlijke actieplan voor de komende zes maanden. 
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