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Het vervolg op de training

Praktisch Leidinggeven

Wat SBK voor u 
kan betekenen
SBK Opleidingen brengt 

performancevraagstukken tot 

een oplossing. Hierbij richten 

we ons op  vier pijlers:

•	 Veiligheid

•	 Vakmanschap

•	 Continu	verbeteren

•	 Leidinggeven	(en	communi-

catie)

SBK werkt al ruim 30 jaar vanuit 

de visie dat de werkvloer de 

beste leerplek is om prestaties 

van medewerkers te verbeteren.

De professionele inzet van onze 

medewerkers, vakdocenten en 

trainers staat garant voor

kwaliteit, service en resultaten. 

SBK werkt het beste in de praktijk

Praktisch leidinggeven
SBK Opleidingen heeft inmiddels ruim 400 deelnemers verdeeld over 40 bedrij-

ven  de training praktisch leidinggeven succesvol laten doorlopen. De training 

praktisch leidinggeven  bevat een compleet  programma met praktische ma-

nagementtechnieken die de moderne eerstelijnsmanager helpt om effectiever 

en met meer plezier leiding te geven.

Om	afdelingsdoelen	(KGI’s	en	KPI’s)	te	realiseren	kan	de	leidinggevende	recht-

streeks sturen op de resultaten van zijn medewerkers of indirect sturen via het 

gedrag van zijn medewerkers. In de training leren de deelnemers hun stuurmo-

gelijkheden optimaal te benutten.

Geïnteresseerd	in	de	mogelijkheden?	

Kijk op sbkopleidingen.nl of bel 040 - 232 97 00 voor het maken van een afspraak 

om	uw	mogelijkheden	te	bespreken.	Laat	de	kans	op	betere	prestaties	niet	

liggen en laat de praktijk voor u werken met SBK Opleidingen.

Voor	een	gesprek	over	praktisch	leidinggeven	kunt	u	contact	opnemen	met	

Peter	Vijgenboom,	tel:	06	-	13	66	98	84,	e-mail:	p.vijgenboom@sbkopleidingen.nl.
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“
De training praktisch leidinggeven bevat een compleet programma met praktische managementtechnieken die de 

moderne	eerstelijns	manager	helpt	om	effectiever	en	met	meer	plezier	leiding	te	geven	(meer	informatie	over	deze	

training	treft	u	aan	op	de	achterzijde	van	deze	brochure).	Een	succesvol	programma	dat	zijn	sporen	heeft	verdiend.	Maar	

hoe	gaat	het	na	verloop	van	tijd	met	de	deelnemers?	Als	antwoord	op	deze	vraag	bieden	we	nu	het	vervolg	op	praktisch	

leidinggeven aan.

Het vervolg
Als	organisatie	wil	je	graag	actief	vervolg	geven	aan	het	programma	praktisch	leidinggeven.	Je	wilt	immers	blijven	borgen	

dat de eerstelijns managers blijven doen wat ze moeten doen. Het rechtstreeks leidinggeven aan medewerkers, rekening 

houdend	met	de	KPI’s	en	KGI’s	zoals	deze	zijn	opgesteld.	In het 4-daagse vervolg op praktisch leidinggeven blikken we terug op 

het oorspronkelijke programma, bieden we coaching aan de deelnemers van toen en bieden we een follow-up aan.

Dag 1: Opfristraining praktisch leidinggeven (PL)
•	 Wat	was	ook	al	weer	uitgangspunt,	waarom	training	PL	uitgevoerd.

•	 Herhaling	van	de	essentie	uit	training	PL.

•	 Wat	zijn	de	resultaten	tot	nu	toe	sinds	afronding	training	PL.

•	 Wat	maakt	het	lastig	om	consequent	te	sturen	op	gedrag	en	resultaat,	waar	loop	je	tegen	aan?

•	 Op	basis	van	de	ervaringen/resultaten	enkele	onderwerpen	herhalen.

•	 Afspraken	maken	hoe	verder;	wat	op	te	pakken	door	deelnemers.

Dag 2 & 3: Individuele coaching
•	 Ca.	1	maand	na	de	opfrisdag	en	1	maand	na	het	eerste	coachingsgesprek.	(ca.	45	minuten	per	gesprek)

•	 Individueel	bespreken	hoe	het	gaat,	waar	deelnemer	tegen	aan	loopt.

•	 Afspraken	maken.

Dag 4: Follow-up
•	 Ca.	1	maand	na	het	tweede	coachingsmoment.

•	 Op	basis	van	coachingsgesprekken	plenair	onderwerpen	behandelen.	

Dat kan verdieping zijn van de eerder behandelde onderwerpen, of behandeling van nieuwe onderwerpen, bijvoorbeeld:

 o Timemanagement.

	 o	 Conflicthantering.

 o Onderhandelen.

 o verandermanagement.

Doorlooptijd
De	training	wordt	incompany	verzorgd	voor	minimaal	6	en	maximaal	8	deelnemers.	Voor	het	vervolgtraject	wordt	

de volgende doorlooptijd gehanteerd:

Werknemers	zijn	duurzamer	inzetbaar	als	zij	naast	vaktechnische	kennis	ook	

beschikken over de juiste persoonlijke vaardigheden. hierdoor blijven ze 

voorbereid op de toekomst. 

Het vervolg op de training praktisch leidinggeven

1
2
3
4

Opfristraining praktisch leidinggeven
Bij aanvang
   
Individuele coaching
	1	maand	na	aanvang

Individuele coaching
1	maand	na	1e	coaching	moment

Follow-up
1	maand	na	2e	individuele	coaching

“
Kosten
De totale kosten voor het vervolg op praktisch leidinggeven bedragen 

€	795,00	per	persoon	excl.	BTW.	Voor	meer	informatie	over	het	

vervolg	op	praktisch	leidinggeven,	kunt	u	contact	opnemen	met	Peter	

Vijgenboom	op	06-13669884	of	p.vijgenboom@sbkopleidingen.nl.	

Informeer	bij	ons	naar	de	A+O	subsidiemogelijkheden.
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