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T.O.P. Leidinggeven aan een team

Inleiding
“Goede leiders zijn de managers die aandacht besteden aan de juiste zaken op het juiste
moment!”
Topmanagers halen het beste uit de medewerkers en zijn in staat hun toekomstvisie
over te brengen op de medewerkers. Ze zorgen dat hun medewerkers zich betrokken
voelen en graag intensief samenwerken. Daarnaast zetten topmanagers de
medewerkers in beweging en werken mee aan hun ontwikkeling.
Om deze multifunctionele rol te vervullen heb je inzichten, kennis, technieken en vooral
vaardigheden nodig. Dat gaat niet zomaar van de een op de andere dag. Daarom
hebben we het T.O.P. programma Leidinggeven aan een team ontwikkeld dat in
verschillende fasen verloopt. We analyseren eerst jouw pijnpunten om doelgericht te
werk te kunnen gaan. Je volgt thuis het online programma en oefent wanneer je daar
zelf tijd voor hebt. Tijdens de praktijktrainingen leer je gesprekken met medewerkers
voeren, hoe je je teamleden kunt inspireren, tools en inzicht om een all-round
succesvolle team-manager te worden.

Wat kun je verwachten?
•
•
•
•
•

Praktijkgericht, interactief, in een klein team
Een online programma om je leidinggeven te oefenen
Persoonlijke begeleiding bij het verbeteren van je knelpunten
Een praktisch handboek met oefenmodellen
Inspiratie en zelfvertrouwen om er mee aan de slag te gaan.

De T.O.P. Programma´s hebben drie onderdelen:
Praktijkgerichte kennis, online oefening en persoonlijke begeleiding. Drie onderdelen
die op elkaar inspelen en elkaar invullen voor een optimaal resultaat.

De Theorie van
het leidinggeven
leer je thuis met
het uitgebreide
hand-boek

Online oefenen
doe je thuis met
de online
leeromgeving
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Praktijktrainingen
in een klein team
of via privélessen
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Inhoud van het T.O.P programma Leidinggeven aan een team
Het T.O.P. programma bied je kennis, technieken en vaardigheden om succesvol te
worden als manager. Onder leiding van een expert leer je de juiste kennis en
vaardigheden.
Zo is er een uniek online programma om je kennis
en vaardigheden te verbeteren en om online te
oefenen. Je bepaalt zelf een geschikte tijd en plaats
om het programma te volgen. Iedere maand volg je
een praktijktraining bij Commercium of in je eigen
bedrijf. Na de training ontvang je een
praktijkopdracht. Het eindexamen en een certificaat
van succesvolle afsluiting van deelname is optioneel.
Kenmerken
Groepsgrootte

1 tot 5 personen

Persoonlijke intake

De intakevragenlijst vooraf aan het T.O.P.
programma Leidinggeven aan een team

Praktijktrainingen

5 praktijktrainingen van een dagdeel.
Frequentie: maandelijks gedurende 5 maanden
Bij privéles wordt dit persoonlijk afgestemd

Lesmateriaal

•
•
•
•
•

Uitgebreide Intakevragenlijst
Samenvatting analyse met pijnpunten
Handboek Leidinggeven
T.O.P. Leidinggeven Online
Praktijkopdrachten

Locatie

Bij jou in het bedrijf of bij Commercium

Eindexamen

Optioneel

Certificaat

Optioneel
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De aanpak
Samen met een professionele trainer gaan we de technieken en vaardigheden trainen
met de groep of het team. We starten met een korte uitleg van het onderwerp en
daarna gaan we actief aan de slag met de oefenmodellen en de opdrachten. Door het
werken in een klein team leer je veel van elkaar en het is leuk om te doen. Er wordt
gewerkt met herkenbare praktijksituaties waarbij je zelf ook inbreng mag hebben. En na
afloop ontvang je de resultaten en de aanbevelingen in je mailbox. Zo kun je de
resultaten in de praktijk nog verder verhogen.

Unieke aanpak: Blended Learning!
Blended Learning zorgt voor de hoogste resultaten.
Het is een combinatie van verschillende leerstijlen
waarbij je een deel online en een deel offline doet.
Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd
en versterken elkaar om het hoogst haalbare
resultaat te bereiken!

De methoden voor success:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Online intake
Brainclick-persoonlijksheidstest
Zelfstudie uit het handboek
Oefenen in de online leeromgeving
Vaardigheidstrainingen
Praktijkopdrachten
Actieplan

Beoordelingen deelnemers
Deelnemers van het T.O.P. programma Leidinggeven aan een team waarderen het
programma gemiddeld met een 8,6!
Reacties van deelnemers:
•
•
•
•
•
•
•

“Handig om thuis te oefenen in de online omgeving”
“Zeer leerzaam en zinvol”
“Interactief en veel afwisseling”
“Niet alleen in het bedrijf bruikbaar maar ook daarbuiten”
“Inhoudelijk echt goed! Interessant en boeiend”
“Opdrachten waar je over na moet denken”
“Echt anders dan anderen door focus op gedrag en communicatie”
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Investeringsoverzicht
T.O.P. Leidinggeven compleet
Aantal
Looptijd
Investering
praktijksessies programma
Voor het Compleet programma
5
8 maanden € 199,00 per maand
Totale investering:
€ 1592,00
Optioneel: Eindexamen & Certificaat
1x € 150,00
Het complete programma is inclusief intake, analyse, het handboek, het online
programma, de praktijksessies en de praktijkopdrachten.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De investering is op basis van betaling in 8
termijnen van € 199,- per maand. Indien het totale bedrag in één keer voldaan wordt,
geeft Commercium 3% korting.

Geheimhouding
Commercium verklaart dat alle vertrouwelijke informatie
van de opdrachtgever, waarover Commercium in het kader
van de uitvoering van deze opdracht de beschikking heeft
gekregen, niet aan derden ter beschikking wordt gesteld of
op enige wijze naar buiten wordt gebracht.

Commercium Business Expertise
CREËER JOUW BUSINESS SUCCES
MET DE BETTER BUSINESS
T.O.P. SUPPORT & PROGRAMMA’S

De kansen van jouw onderneming benutten en het verhogen van de resultaten is onze
missie. Graag leveren we een bijdrage aan de winst en de groei van jouw onderneming.
Commercium heeft ruim 20 jaar ervaring in een variëteit aan bedrijfstakken op diverse
niveaus: van MKB-onderneming tot multinational.
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