
YES: IK BEN
LEIDINGGEVENDE! 
Tips en handvatten voor startend

leidinggevenden

Meld je directaan voor detraining!



Wil jij met gemak en vol vertrouwen de uitdagingen van een startend
leidinggevende aan gaan? Investeer in jezelf en kom naar onze training!

Als startend leidinggevende krijg je de eerste jaren te maken met zaken waarvoor je
niet bent opgeleid. Je bent in deze functie benoemd vanuit ambitie of omdat je
jarenlang ervaring met de inhoud hebt. Van medewerker ben je leidinggevende
geworden. Hierdoor heb je een andere rol in het bedrijf gekregen, namelijk die van
leider, manager en coach. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden. Vaardigheden die je
kunt inzetten om jouw medewerkers en het team effectief aan te sturen. Hoe doe je
dat? Ken je jezelf goed genoeg? Wat heb je als leidinggevende nodig om jezelf te
kunnen zijn én ook jouw medewerkers te kunnen leiden en inspireren?

Training voor startend
leidinggevenden

Inhoud training Voor wie 

persoonlijk leiderschap
communicatie, waaronder: het geven
én ontvangen van feedback 
persoonlijke presentatie
het voeren van lastige gesprekken

Deze interactieve training bestaat uit
theorie en praktijk over de dagelijkse
uitdagingen van leidinggeven. 
Er is veel aandacht voor:

 
Ook is er veel ruimte voor oefenen en
experimenteren met het geleerde.

Hoe pak je jouw rol als leidinggevende
en inspireer je anderen? 

De training: "Yes, ik ben
leidinggevende!" is voor startend
leidinggevenden met 0 - 5 jaar
ervaring, die tools in handen
willen hebben om met gemak en
plezier hun functie uit te oefenen.

Kleine groep
Met een kleine groep van
maximaal twaalf deelnemers is er
voldoende aandacht voor jou,
zodat de leercurve optimaal is.



Ben je beter in staat om verbindende gesprekken
met jouw medewerkers te voeren
Weet je hoe je respectvol en succesvol feedback
kan geven
Weet je waar jouw persoonlijke leerpunten liggen
Ben je beter in staat om jouw medewerkers
effectief tot gedragsverandering te brengen, én
Heb je een leuke en inspirerende middag gehad,
waarover je met veel plezier aan je collega’s
vertelt om ze aan te sporen ook deze training te
gaan volgen.

Fineke (www.bewustaanzet.nl) heeft  als
notaris jarenlang een eigen kantoor
gerund en heeft nu haar eigen coaching-
en trainingsbedrijf, gericht op bewust
leiderschap van (juridische)
professionals. Haar missie is om
mensen persoonlijk én zakelijk te laten
floreren. Investeer in jezelf en leer
bewuste keuzes te maken! Zij is erkend
trainer bij de KNB, vFAS en de MfN.

Peter (www.deentopcoaching.nl) heeft 
jarenlang gewerkt als Manager en
Directeur in een juridische omgeving.
Onder de naam DeenTopCoaching heeft hij
zijn eigen bedrijf, gericht op coaching en
training van leidinggevenden en
professionals. Hij is voorzitter van StiR
(Keurmerk voor Coaches).

Resultaten?
Aan het einde
van de dag:

mr. Fineke van Leusen mr. Peter Deen

Trainers 



Enthousiast geworden? 
Schrijf je dan nu in!

Inschrijven voor de training:
 "Yes, ik ben leidinggevende!" 
kan door een mail te sturen aan:

Fineke contact@bewustaanzet.nl 
Peter   dtc@deentopcoaching.nl

De kosten voor deze training
bedragen € 597,- exclusief btw.

Snelle beslissers: indien u zich
aanmeldt vóór 8 december
2021 voor de training van 20
januari 2022 ontvangt u een
korting van: €50,- (ex btw).

De training wordt gehouden op: 

donderdag 20 januari 2022
van 10.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)

De locatie: 
Randstad 22-163 (eerste verdieping) 
1316 BM Almere
(gratis parkeren/10 minuten lopen vanaf het
station Almere-Centrum).

Wil je meer informatie? Neem dan contact
met ons op.

mr. Fineke van Leusen
Telefoonnummer: 06-46752012
E-mailadres: contact@bewustaanzet.nl

mr. Peter Deen
Telefoonnummer: 06-30324234
E-mailadres:  dtc@deentopcoaching.nl

Kosten Waar en wanneer

Inschrijven Meer informatie

PE punten
Er zijn 6 PE punten in aanvraag
bij de KNB.


