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Techniek is onderscheidend, mensen maken het verschil

Persoonlijke ontwikkeling bij PAOTM: 

o gericht op praktische toepassing in eigen (werk)context

o in nuchtere taal, geen ‘zweverig gedoe’

o door trainers met ruim twintig jaar ervaring in technische omgevingen

In de trainingen wordt ongeveer 30% van de tijd aandacht besteed aan 
theorie. Dit wordt daarna via gerichte ‘opdrachten’ toegepast op eigen 
ontwikkelvraagstukken. Persoonlijke reflectie en feedback (geven en 
ontvangen) vormen vast onderdelen van het leerprogramma. 
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Dagelijkse routine:

o check in om 9.00 uur

o lunch rond 12.30 uur

o sluiting rond 17.30 uur

Effectief leidinggeven aan ingenieurs
Module 1: Ik en de ander

Module 2: Anderen effectief leiden
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Module 1: Ik en de ander

Effectief leidinggeven aan ingenieurs

Dag 1

Groei door een ‘Growth mindset’ 
o Doel: bewust worden hoe leiders zichzelf en anderen 

versneld kunnen laten groeien door te kiezen voor 
andere overtuigingen en focus.

o Gebaseerd op: Growth en Fixed Mindset (Carol Dweck).

Dag 2

Introductie leiderschap 
o Doel: overzicht hebben over eigentijdse theorie rond 

leiderschap, en deze verbinden met eigen 
ontwikkelvraagstuk. 

o Gebaseerd op: Leadership: plain and simple (Steve 
Radcliffe).

De magie van het brein – inzicht in communicatie
o Doel: begrijpen hoe effectief gecommuniceerd wordt, 

door het leren herkennen van communicatiepatronen 
(met aandacht voor patronen van technici).

o Gebaseerd op: diverse theorieën over de werking van 
hersenen en over effectieve communicatie.

Professionele relaties bouwen
o Doel: bewust worden van manieren om tegelijkertijd 

te sturen op resultaat als op professionele relaties.
o Gebaseerd op: de Relatiepyramide (Steve Radcliffe).

Situationeel leiderschap 
o Doel: vaardig zijn in het variëren in leiderschapsstijl, 

afhankelijk van de taak en de mens die geleid wordt.
o Gebaseerd op: Situationeel leiderschap (Paul Hersey en 

Ken Blanchard).

Bewust communiceren  
o Doel: inzetten van verschillende communicatiestijlen, 

gebruik makend van eigen sterkten en inspelend op de 
behoeften van de ander.

o Gebaseerd op: theorie en praktijk van effectieve 
communicatie.
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Module 2: Anderen effectief leiden

Effectief leidinggeven aan ingenieurs

Dag 3

De zaag scherp houden 
o Doel: reflectie op eigen leiderschapsontwikkeling en

formuleren van concrete acties om commitment
navolging te geven.

o Gebaseerd op: The seven habits of highly effective
people (Stephen Covey).

Dag 4

Lastige gesprekken: doen!
o Doel: vaardig zijn in goede voorbereiding en uitvoering

van lastige gesprekken, rekening houdend met
persoonlijke onzekerheden.

o Gebaseerd op: My best year yet (Jinny Ditzler) en
Framing (George Lakoff).

Effectief delegeren – aandacht voor mens en taak
o Doel: delegeren ‘met maatwerk’, rekening houdend

met vaardigheden en motivatie van de ander.
o Gebaseerd op: de Will/Skill-matrix (Paul Hersey en

Ken Blancard).

Coaching voor groei
o Doel: anderen laten groeien door middel van vragen

stellen, luisteren en duiding te geven.
o Gebaseerd op: GROW-model voor coaching en theorie

rond vragen stellen en luisteren (naar wat wel en niet
wordt gezegd).

Gesprekken die resultaat opleveren
o Doel: vaardig zijn in gesprekken voeren op zowel

tastbare inhoud als onzichtbare onderstroom (in alle
fasen van een project).

o Gebaseerd op: Conversations that deliver (Steve
Radcliffe).

Vertrouwen bouwen
o Doel: groei van zelfvertrouwen en betrouwbaar zijn,

door inzicht in en bewustzijn rond vertrouwen.
o Gebaseerd op: The five disfunctions of a team (Patrick

Lencioni) en The Trust Equation (Charles Green).
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Persoonlijk leiderschap Invloed
zonder macht

Effectief leidinggeven
aan ingenieurs

Inspirerend
leiderschap

Leidinggeven aan
professionals 
met autisme

Dealing 
with the Dutch

The Powerful 
Presenter®

Besluitvorming
in groepen

Leidinggeven aan
veranderingen

Explore your Legacy

Effectief leidinggeven aan ingenieurs maakt deel uit van Leiderschap van Ingenieurs, een compleet 
curriculum voor leiderschapsontwikkeling van PAOTM 

voor professionals en leidinggevenden

Effectief leidinggeven aan ingenieurs
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Deze training is geinspireerd door en mede gebaseerd op werk van: 

o Blanchard, K. (2009). Leading at a higher level. Harlow: Pearson Education Limited.

o Coelho, P. (1988). The Alchemist. New York: Harper Collins Publishers.

o Collins, J. C. (2004). Good to Great. London: Penguin Random House Ltd.

o Covey, S. (2013). The seven habits of highly effective people. New York: Simon & Schuster.

o Ditzler, J.S. (2006). Your Best Year Yet. New York: HarperCollins Publishers.

o Dunand, M. (2007). The Storyboard Approach. Lausanne: Business Communication Design SA.

o Dweck, C. S. (2017). Mindset: the new psychology of success. London: Little Brown Book Group.

o Eberspächer, H. (2012). Mentales Training. Ein Handbuch für Trainer und Sportler. Grünwald: Copress.

o Eger, E. E. (2018). The Choice. New York: Scribner Book Company.

o Green, C.H., & Galford R.M. (2001). The trusted advisor. New York: Simon & Schuster.

o Kahneman, D. (2012). Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books Ltd.

o Keller, S., & Price, C. (2019). Beyond Performance. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.

o Lakoff, G. (2014). The all new don’t think of an elephant. Chelsea: Chelsea Green Publishing Co.

o Lencioni, P. M. (2002). The five disfunctions of a team. San Francisco: Jossey-Bass.

o Mendelow, A.L. (1991). Environmental Scanning: The Impact of the Stakeholder Concept. Cambridge: MIT Press.

o Minto, B. (2008). The Pyramid Principle: logic in writing and thinking. New Jersey: Financial Times Prentice Hall.

o Radcliffe, S. (2012). Leadership, Plain and Simple. Harlow: Pearson Education Limited.

o Satir, V. M. (1994). The Satir Model. Palo Alto: Science & Behavior Books Inc.

o Wiseman, L., & McKeown, G. (2010). Multipliers: how the best leaders make everyone smarter. New York: HarperCollins Publishers.

Effectief leidinggeven aan ingenieurs
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in
samenwerking

met

Werner Holzmann
+31 6 5021 4419

werner@thelmsgroup.nl
thelmsgroup.nl

Ale Riedstra
+31 6 4436 7788

ale@thelmsgroup.nl
thelmsgroup.nl

+31 15 2784 618
info@paotm.nl

paotm.nl

contactgegevens




