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Leadership to Results 
Rendement door inzicht en leiderschapsvisie 
 
 
 
Aanleiding 
 
Leadership to Results is een intensief programma voor leidinggevenden die een 
fundamentele verruiming zoeken van hun leiderschapsvisie en de daarbij behorende 
vaardigheden. De snel veranderende realiteit in organisaties vraagt om meer zelfinzicht van 
de leidinggevende. We gaan daarbij uit van het principe dat je pas leiding kunt geven aan 
anderen als je eerst leiding kunt geven aan jezelf. De centrale focus van deze training is het 
leiderschapspotentieel in jezelf ontwikkelen tot een creatieve, bezielde en inspirerende 
leiderschapstijl. 
 
 
Gewenste situatie 
 
In de training Leadership to Results krijgen de deelnemers praktische en effectieve 
technieken aangereikt die gericht zijn op het: 
• ontwikkelen en realiseren van persoonlijke leerdoelen 
• vergroten van de persoonlijke verantwoordelijkheid als leider 
• het ontwikkelen van een stijl van leidinggeven die (nog) beter aansluit bij medewerkers 
• ontwikkelen van een leiderschapsstijl gericht op authenticiteit, drive en focus 
• stimuleren en ontwikkelen van medewerkers gericht op resultaat 
• creëren van succesvolle teams in tijden van verandering. 
 
 
Resultaten 
 
Dat geeft deelnemers: 
 

1. Een toename van intrinsieke motivatie, bezieling en inspiratie 
2. Een dieper zelfinzicht in de eigen leiderschapskwaliteiten en valkuilen 
3. Een toegenomen vermogen om anderen te inspireren van binnenuit 
4. Een toename van impact op personen en situaties 
5. Een toename in het vermogen om anderen mee te krijgen in de eigen visie 
6. Een toename van authentieke kracht en vermogen om resultaten te realiseren 
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En voor de organisaties waar zij leiding aan geven levert dat: 
 

1. Leidinggevenden die een inspirerende bijdrage leveren aan de implementatie van de 
visie en strategie van de organisatie. 

2. Leidinggevenden die beter kunnen omgaan met de huidige complexiteit en 
onzekerheid en anderen daarin weten te begeleiden.  

3. Leidinggevenden die in staat zijn een ondernemende en resultaatgerichte houding bij 
medewerkers te ontwikkelen 

4. Leidinggevenden die kunnen omgaan met onzekerheid en weerstand tegen 
veranderingen 

5. Leidinggevenden die in staat zijn een teamcultuur te ontwikkelen gericht is op eigen 
verantwoordelijkheid nemen en resultaatgerichtheid 

6. Leidinggevenden die een sfeer weten te scheppen van elkaar durven aanspreken op 
gedrag en scherpte aanbrengen in de samenwerking. Scherpte in de zin van 
tegengesteld aan vrijblijvendheid; 

 
 
Het programma  
 
De opzet en werkwijze van de training kenmerken zich door direct vanaf het begin van de 
training te focussen op de eigen ontwikkelingsresultaten en de persoonlijke 
verantwoordelijkheid daarin. Mede hierdoor wordt een ondernemende en resultaatgerichte 
houding van de deelnemer aangesproken en verder ontwikkeld. 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
1. Kick-off        1 dagdeel 
2. Intakegesprek       1 uur p deelnemer 
3. Blok 1, Authenticiteit, drive en focus    2 aaneengesloten dagen 
4. Blok 2, Motiveren, ontwikkelen, en sturen op resultaten 2 aaneengesloten dagen 
5. Blok 3, Effectief functioneringsgesprek: performance cyclus  1 dag 
6. Blok 4, Creëren succesvolle teams bij verandering  2 aaneengesloten dagen 
7. 3 intervisiebijeenkomsten      2 dagdelen in totaal 
 
 
Werkwijze 
 
Persoonlijke intake: In het intakegesprek bepaalt de deelnemer in samenspraak met de 
eigen leidinggevende en de trainers welke resultaten hij of zij tijdens de training wil bereiken. 
Input hiervoor wordt mede geleverd door de uitkomsten van de nulmeting. De resultaten van 
het intakegesprek worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan van de deelnemer. 
 
Intervisie: Tussen de blokken 1, 2 en 3 van de training ontmoeten de deelnemers elkaar in 
een intervisiegroepje (van circa vijf personen) waarbij zij werkgerelateerde vraagstukken en 
dilemma’s met elkaar bespreken.  
 
Praktijkopdrachten: De professionele ontwikkeling van medewerkers komt tot uitdrukking 
in -en versnelt zich op- de werkplek, geen trainingsresultaat kan daar tegenop. Vandaar dat 
de training is gebaseerd op zowel het creëren van impact tijdens de training als de 
toepassing daarvan in de eigen werksituatie.  
Daartoe voeren de deelnemers tussen de trainingsblokken in praktijkopdrachten uit waarbij 
het geleerde uit de training wordt toegepast in de eigen werksituatie. Van ieder 
praktijkopdracht maken de deelnemers een reflectieverslag wat zij bespreken met hun 
praktijkbegeleider en inleveren bij de trainers. Op deze wijze ontstaat er een transfer van de 
training naar de werkvloer. 



Algemene trainingsinformatie 
 
De trainingsopzet is gebaseerd op de inzet van twee trainers en twee acteurs. 
De ervaring leert dat de kwaliteit van de training en de impact op het competentieniveau van 
de deelnemers door de intensievere begeleiding substantieel hoger ligt. Met name in de 
oefensituaties met acteurs is er veel meer gelegenheid voor de deelnemers om 
daadwerkelijk te oefenen met eigen casuïstiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Direct contact 0611303309 | info@topontwikkeling.nl | www.topontwikkeling.nl 

Trainingen en opleidingen van TOP! Ontwikkeling hebben een groepsomvang van minimaal 6 
personen en maximaal 12 personen (tenzij anders vermeld). 
Per groep zijn verschillende niveaus te combineren. 
 
Individuele inschrijving op aanvraag. Informeer naar maatwerktrajecten voor uw organisatie. 
Trainingen of opleidingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. 

!"#

���	��������

$


