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On the job leiderschapsprogramma logistiek / productie 
Houding x Gedrag = Prestatie 
 
 
Aanleiding 
 
Leidinggevenden hebben te maken met een snel veranderende omgeving en uiteenlopende 
leiderschapsvraagstukken. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn nodig in de nieuwe 
logistiek die steeds meer gedomineerd wordt door mechanisatie en automatisering, met als 
gevolg: nieuwe taken, werkprocessen en andere competenties die van mensen worden 
verlangd. Het uitgangspunt is zelfkennis en bewustzijn van de eigen mogelijkheden en 
valkuilen. Kennis van het eigen verandervermogen en -vaardigheden zijn essentieel om 
succesvol te zijn. 
 
Het On the job coaching leiderschapsprogramma van TOP! Ontwikkeling is praktisch van 
opzet en richt zich op prestatieverbetering in de keten. Verhogen van de deskundigheid en 
betrokkenheid van leidinggevenden is mogelijk door theorie- en ‘on the job’ praktijk-
leermomenten (vaardighedengericht). Leidinggevenden passen het aangeleerde direct in de 
praktijk toe en ontvangen terugkoppeling, 1 op 1 en/of in teamverband. 
Dit programma is intensief, praktijkgericht en wordt uitgevoerd door een ervaren trainer / 
adviseur met kennis van -en ruime ervaring in- de logistiek en Lean-management. 
 
 
Gewenste situatie 
 
Leidinggevenden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden en taken, weten het eigen 
team te motiveren, werken samen in de logistieke keten en vertonen een resultaatgerichte 
houding en gedrag. Ze vertonen organisatiebewustzijn; zijn zich bewust van de situatie en 
signalen vanuit de eigen organisatie en de organisatie van de klant, kunnen zich inleven, 
afwegingen maken en handelen in het gezamenlijke belang. 
 

beleven in plaats van overleven 
 
De leidinggevende gaat voorop in de ontwikkeling met voorbeeldgedrag. In de aansturing 
van het team is de leidinggevende proactief, spreekt mensen aan, richt zich op efficiency in 
het proces, stimuleert medewerkers het werk steeds beter te doen en werkt doelgericht met 
oog voor de klantvraag. Lean-oplossingen dragen bij aan procesverbeteringen en doelgericht 
denken en handelen van het team in de logistieke keten. 
 
Enkele Kernwoorden uit het on the job leiderschapsprogramma: 
Persoonlijk inzicht, sturing, daadkracht, draagvlak, samenwerking, 1 op 1 coaching on the 
job, ervarend leren, kennis uitwisselen, praktijkopdrachten, doelstellingen / KPI’s, continu  
verbeteren en prestatiegericht. 
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Resultaten 
 
• Ontwikkelen en realiseren van persoonlijke leerdoelen 
• Vergroten van de persoonlijke verantwoordelijkheid als leider 
• Ontwikkelen van een stijl van leidinggeven die (nog) beter aansluit bij medewerkers 
• Stimuleren en ontwikkelen van medewerkers gericht op resultaat 
• Procesverbeteringen 

 
Daarnaast: 
• Resultaatverbetering (houding x gedrag = prestatie), aan de hand van concrete KPI’s 
• Stand van de organisatie en indicatie leiderschapskwaliteiten per leidinggevende 
• Indicatie van het ontwikkelpotentieel en veranderbereidheid per leidinggevende 
 
 
Het programma  
 
Het leiderschapsprogramma is op maat voor uw specifieke organisatiesituatie samen te 
stellen. Voorbeelden van specifieke leerdoelen voor uw leidinggevenden: 
 
 

1. Wat wordt er van mij verwacht? Hoe sluit ik aan bij de uitgangspunten van het bedrijf? 
2. Hoe verhouden zich mijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zich tot anderen? 
3. Hoe realiseer ik de doelstellingen met mijn team? 
4. Wat wil de klant en hoe kan ik hieraan voldoen of zelfs zijn verwachtingen overtreffen? 
5. Hoe sta ik mijn collega’s bij? Hoe werk ik effectief samen in de logistieke keten? 
6. Hoe kan ik leren van mijn collega’s en met mijn collega’s? 
7. Hoe ga ik om met afwijkingen in het werk? en Hoe spreek ik anderen aan? 

 
 
 
Duur 
 
De duur van het on the job opleidingsprogramma en de inzet van de trainer / adviseur on the 
job is afhankelijk van uw vraag en wensen. 
 
 
Subsidie 
 
Opleidingen van TOP! Ontwikkelingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie, 
bijvoorbeeld: 
• Regeling praktijkleren bij een MBO – diploma traject tot 75% a 100% subsidie 
• ESF duurzame inzetbaarheid tot 50% subsidie 
• Sectorplangelden bij nieuwe medewerkers, tot 50% subsidie in 2018 (verschillend per 

provincie). 
 

 
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. 
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