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Leergang “Leiderschap voor Professionals” 
 

Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op 

leiderschap is in deze tijden enorm veranderd.  

Professionals, wel of niet zelfstandig, zijn expert op hun eigen vakgebied. Naast de expertise op het 

eigen vakgebied wordt steeds meer gevraagd van aandachtsgebieden als, marketing, commercie, 

financiën, efficiency en leiderschap. Naast expert bent u misschien ondernemer, leider van uw eigen 

bedrijf, praktijk of organisatie of afdeling. Deze leergang is tevens geschikt voor zelfstandige en 

autonome Professionals en Professionals die zichzelf verder willen ontwikkelen als aanvulling op hun 

eigen expertise. 

De huidige tijd vraagt van een Professional o.a. 

 Een eigen visie 

 Een brede kijk 

 Een toekomstperspectief 

 Flexibiliteit en efficiency 

 Dienstbaarheid 

 Een commerciële gesprekspartner 

 Een financiële gesprekspartner 

 Aandacht voor innovatie 

 Marktkennis  

 Zelfstandigheid  

 Ontwikkeling  

De leergang is een effectief ontwikkelingstraject voor het versterken van professionaliteit voor: 

 Ondernemende Professionals 

 Leidinggevende Professionals en Partners 

 Zelfstandige Professionals 

 Autonome Professionals  

In de leergang ‘Leiderschap voor Professionals’ ontwikkelt u in één jaar uw eigen effectieve aanpak 

van persoonlijk leiderschap. De belangrijkste facetten die in deze tijd van u worden gevraagd om te 

beheersen heeft u aan het eind van de leergang onder de knie. 

Aan het eind van de leergang bent u in staat uw eigen successen te regisseren en te realiseren. In het 

verlengde van uw eigen ontwikkeling zorgt het programma voor versterking van uw dienstverlening. 

U bereikt het volgende: 

 U heeft uw eigen visie en strategie ontwikkeld 

 U heeft zich effectief ontwikkeld op de 4 belangrijke terreinen van leiderschap 

 U bent een inspirerend, dienstbaar en effectief leider 

 U bent een gedegen commerciële gesprekspartner die in staat is zelfstandig omzet en 

opdrachten te verwerven 

 U bent in staat relevante en belangrijke bedrijfseconomische keuzes te maken 

 U bent een voorbeeld in uw eigen bedrijf of organisatie 
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De leergang kent een looptijd van 12 maanden waarin u twee 

aaneengesloten dagen per maand actief in een groep van ca. 12 professionals bezig gaat met uw 

eigen ontwikkeling onder begeleiding van twee ervaren business coaches, aangevuld met de 

specifieke kennis van enkele experts op hun vakgebied. 

Naast de geboden leerstof gaat u aan het werk met uw eigen praktijkcase waarin alle relevante 

facetten aan bod komen. Uw case wordt individueel met u besproken en waar wenselijk is 

individuele praktijk begeleiding mogelijk*.  

 

Aan het eind van het jaar heeft u een bedrijfseigen problematiek effectief opgelost. 

De leergang omvat vier blokken:  

1. Dienend Leiderschap 

2. Commercie 

3. Business development 

4. Efficiency 

Als rode draad door de gehele leergang versterkt u zich 

in uw persoonlijke effectieve communicatie. 

 

Programma ‘Ondernemerschap voor Professionals’ 
 

1.0 Dienend Leiderschap 

Een effectieve leider heeft lef, visie, is een gedreven voorbeeld voor de organisatie en weet zijn 
omgeving te inspireren. Hij weet mensen uit te dagen gezamenlijk resultaten te realiseren met 
voldoende oog voor de gezamenlijke en de individuele persoonlijke processen. Een goed leider geeft 
met plezier richting en weet dat de gehele organisatie plezier nodig heeft om optimaal te 
functioneren en te renderen. Een goede leider is een leider die mensen om zich heen heeft die 
worden uitgedaagd het beste van henzelf in te zetten om uitdagende resultaten te realiseren. 

Met de inzet van effectief leiderschap zijn organisaties flexibel, efficiënt, klant- en doelgericht en 
hebben een stevige basis voor bestaansrecht voor een langere termijn. 

In de leergang maakt u kennis met diverse facetten van modern leiderschap en ontwikkelt u binnen 

deze facetten uw eigen visie en aanpak. De volgende aspecten komen hierbij aan bod. 
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MARKTGERICHT LEIDERSCHAP 

Gericht op het optimaal kunnen inspelen op de ontwikkelingen en veranderingen in de markt. Hierbij 
ligt de nadruk op alles wat te maken heeft met commercie en marktbenadering. Marktgericht 
leiderschap maakt dat u trends en ontwikkelingen in relevante markten tijdig signaleert en in staat 
bent effectief mee te bewegen om producten, diensten en aanpak doeltreffend blijvend te laten 
aansluiten. Met marktgericht leiderschap zet u de markt en de flexibiliteit van uw dienstverlening 
centraal in de wijze waarop de organisatie en processen worden aangestuurd. Het is hierbij niet 
noodzakelijk om trendsetter te willen zijn, maar u zorgt ervoor dat de flexibele inzet  van de 
organisatie snel en adequaat aansluit bij de veranderingen in de markt. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 De ontwikkelingen in de markt waarin u actief bent 
 De toegevoegde waarde van uw bedrijf/organisatie en dienstverlening 
 Vertaling van ontwikkeling van markt naar producten, processen en/of dienstverlening 
 Tevredenheid bij klanten en opdrachtgevers 
 Een herkenbare plek in de eigen markt 

 

 

MENSGERICHT LEIDERSCHAP 

Gericht op het beste uit mensen naar boven halen en de ruimte creëren daar volledige invulling aan 
te kunnen geven. Wat heeft uzelf en wat hebben mensen in uw omgeving nodig om optimaal en 
effectief te functioneren vanuit de individuele kracht, talenten en capaciteiten. Mensgericht 
leiderschap zorgt ervoor dat de groei en ontwikkeling van de organisatie het gevolg zijn van de groei 
en ontwikkeling van mensen in de organisatie. Mensen ervaren een grote mate van autonomie en 
zelfstandigheid in de ruimte die zij hebben passende keuzes te maken in antwoord op actuele en 
dagelijkse vraagstukken. Met mensgericht leiderschap creëert u een lerende organisatie waarin 
zelfsturing en effectieve samenwerking centraal staan. 

Onderwerpen die aan bod komen: 

 Zelfstandig functioneren 
 Effectieve inzetbaarheid 
 Ontwikkeling van mensen 
 Duurzame inzetbaarheid 
 Een lerende organisatie 
 Het voorkomen van verzuim 
 Flexibiliteit 
 Een aantrekkelijk werkklimaat 
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RESULTAATGERICHT LEIDERSCHAP 

Gericht op het realiseren van een optimaal rendement en resultaat. Het resultaat 
van inspanningen is voor iedere organisatie de graadmeter voor het  bestaansrecht. Een sterke 
organisatie is in staat effectief te sturen op gewenste resultaten en doelstellingen. Voor iedere 
organisatie is het van belang te sturen op de kern van haar bestaansrecht. 

“Ieder resultaat vraagt een eigen aanpak”. 
 

Resultaatgericht leiderschap is niet alleen gericht op een gezond financieel resultaat.  Bestaansrecht 
kan ook betrekking hebben op een gewenste uitkomst van de activiteiten of bijvoorbeeld een 
maatschappelijke rol in een afgebakende samenleving. 

Resultaatgericht leiderschap zorgt voor een sterke organisatie waarin ‘rendements-denken’ in alle 
relevante hoeken en lagen van de organisatie zichtbaar en tastbaar aanwezig. Mensen hebben 
voldoende inzicht in de eigen invloed op het realiseren van gezamenlijke resultaten. 

Onderwerpen die aan bod komen: 

 Effectief rendement van activiteiten 
 Een optimaal bedrijfsresultaat 
 Een flexibele organisatie 
 De eigen invloed op rendement en resultaat 
 Verantwoordelijkheid voor eigen resultaten 

 

PERFORMANCEGERICHT LEIDERSCHAP 

Gericht op het optimaal functioneren en presteren van de gehele organisatie. 
Organisaties zijn geneigd te functioneren op de pijlers van gewoonte en  vanzelfsprekendheid. 
Performancegericht leiderschap daagt mensen uit om buiten de zogeheten comfort zone te acteren 
en nieuwe waarde toe te voegen aan de organisatie. 

Performancegericht leiderschap stuurt op meetbare indicatoren en vooraf bepaalde en 
overeengekomen uitkomsten van inzet, van de uitvoering van taken en activiteiten. Het draagt bij 
een de kwaliteit van afspraken en zorgt ervoor dat mensen op een doeltreffende wijze worden 
aangesproken. 

Onderwerpen die aan bod komen: 

 Effectieve samenwerking 
 Medewerkers tevredenheid 
 Borging van kwaliteit 
 Een dienstbaar ingestelde organisatie 
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2.0 Commercie 
 

U heeft als leider de verantwoordelijkheid voor het bestaansrecht en/of de betekenis van uw 

organisatie of bedrijf. Of uw ‘span of control’ nu klein of groot is, het betekent dat het realiseren van 

een goede omzet tot een deel van uw verantwoordelijkheid behoort. Hoe zorgt u ervoor dat voor de 

langere termijn voldoende omzet gerealiseerd kan worden. Hoe stuurt u de commerciële organisatie 

aan en welke bijdrage levert  daar zelf aan. In de leergang leert u een goede commerciële 

gesprekspartner te worden. Maar ook hoe u commerciële medewerkers kunt inspireren en kunt 

uitdagen tot gewenste resultaten. 

Onderwerpen die aan bod komen in de leergang zijn: 

 Acquisitie 

 Sales 

 Onderhandelen 

 Scorende offertes 

 

3.0 Development 
 

Datgene wat vandaag bepalend is voor het bestaansrecht van uw bedrijf of organisatie is voordat u 

het weet ingehaald door anderen. Het is noodzakelijk dat u op gezette tijden stil staat bij alles wat 

uw bedrijf of organisatie vertegenwoordigd en betekent in de markt en voor alle stakeholders. In de 

leergang gaat u aan het werk met het zogenoemde Canvas business model. Hiermee gaat u aan het 

werk met een effectieve tool die u inzicht geeft in de noodzakelijke ontwikkeling van uw 

producten/diensten en van jouw organisatie. U krijgt zicht op uw persoonlijke toegevoegde waarde 

en op de aansluiting van uw dienstverlening met de markt waarin u actief wilt zijn. 

De uitkomsten van dit model zorgen ervoor dat de ontwikkelingen van uw dienstverlening blijven 

aansluiten op de ontwikkelingen in de markt en de vraag naar uw diensten en/of producten. 

 

4.0  Efficiency 
 

Van een Professional wordt gevraagd een eigen kijk te hebben op kosten, op rendement en op het 

realiseren van het gewenste resultaten. Voor het maken van afgewogen keuzes als het gaat om 

kosten en investeringen is het noodzakelijk zelf een goed beeld te hebben van effecten van keuzes en 

relaties met de consequenties. In de veranderde markt staan tarieven onder druk en is de kans 

aanwezig dat u uw dienstverlening te omvangrijk heeft ingericht. Een Professional die de 

concurrentie aankan heeft de tariefstelling, kostprijzen en marges gebaseerd op bedrijfseconomische 

kengetallen, afgezet tegen de toegevoegde waarde van de diensten. De uitvoering van processen en 

dienstverlening is daar efficiënt op afgestemd. Het realiseren van het gewenste bedrijfsresultaat 

maakt het noodzakelijk te sturen op tussentijdse rapportages. In de leergang leert u de noodzakelijke 

en relevante gegevens te kunnen lezen, te kunnen begrijpen en deze te gebruiken voor het maken 

van de juiste keuzes. 
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Communicatie 
 

Als rode draad door de gehele leergang wordt uitgebreid aandacht besteed aan communicatieve 

vaardigheden. Wat doet u om uw omgeving mee te krijgen, om draagvlak te creëren en om uw 

omgeving uit te dagen zelfstandig een goede bijdrage te leveren. Wat heeft u nodig om effectieve 

gesprekken te kunnen voeren met medewerkers, collega’s, klanten en andere spelers. Aan het eind 

van de leergang bent u in staat een goede gesprekspartner te zijn voor alle stakeholders. 

Aan bod komen: 

 Diverse gesprekstechnieken 

 Commerciële communicatie 

 Functionele gesprekken met medewerkers 

 Gedrag en houding 

 

Investering 
De leergang ‘Leiderschap voor Professional’ vraagt van u een investering in uzelf en uw ontwikkeling 

van € 9.500,-, excl. btw. Dit bedrag is inclusief voorzieningen als overnachting, diner, lunch etc. Deze 

kosten kunt u in uw administratie opvoeren als bedrijfskosten. 

 * Individuele begeleiding is mogelijk op aanvraag. Hier wordt separaat een passende vergoeding voor in 

rekening gebracht. 


