BOUWBLOK VOOR
LEIDINGGE V ENDEN
De meeste leidinggevenden zullen het beamen:
ze werden ineens de manager, zonder enige
voorbereiding. Met die stap omhoog, kwamen
ineens heel veel verantwoordelijkheden kijken.
Ineens moesten ze verstand hebben van overall
financiën, contracten, sollicitatieprocedures,
teambuilding. Collega’s verwachtten dat ze alle
antwoorden hadden. Al doende en struikelend
hebben ze leidinggeven in de praktijk geleerd.
Hopelijk.
Leidinggeven is een vak. Dat moet je
leren. Daarom hebben we speciaal voor
leidinggevenden een Bouwblok samengesteld.
Voor ervaren managers en voor startende.
Leidinggevenden zijn een sleutel tot succes
Een leidinggevende speelt een grote rol in
het succes van een team. Wist je dat een van
de belangrijkste redenen om van baan te
veranderen de leidinggevende is? Om mensen
langer bij je te houden, is het dus belangrijk om
op sleutelposities iemand te hebben die weet
HO E ZI E T HE T BO UWBLO K ER UI T ?
Leidinggeven leer je niet even in een workshop
van een paar dagen. Het is een continu proces van
leren, toepassen in de praktijk en bijsturen. Daarom
bestaat deze opleiding uit verschillende trainingen
verspreid over twee jaar. Je werkt in groepen, je
krijgt een leerbuddy en een onafhankelijke coach. Zo
trainen we de leidinggevenden die de bouwbranche
nodig heeft: mensen die in een groter geheel weten
te opereren.
Keep learning, keep looping
Leidinggevenden die bereid zijn om zichzelf te
ontwikkelen zijn goud waard. Zij zijn het die de groei
brengen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor
hun teamleden en daarmee voor het hele bedrijf.
Brickton werkt daarom volgens de Looped Learning
methode. Waarbij je telkens teruggaat naar de
leerfase – want daar start de groei. Zo blijft ook de
kennisloop draaien!

Typische thema’s voor leidinggevenden
Leidinggevenden lopen vaak tegen dezelfde
onderwerpen aan. Daarom zijn onze trainingen
themagericht. Denk aan:
– Persoonlijk leiderschap
– Praktisch leidinggeven
– Voeren van gesprekken
– Sollicitatiegesprekken
– Powerful presenteren
– De gezonde leidinggevende
– Aansturen van mensen
– Mijn Manager en ik
– Financieel sturen van je afdeling
– Teamontwikkeling
– Businessplan Schrijven
– Ontwikkelen van individuen
– Veranderingsstrategieën/management
– Inspirerend leiderschap
En nog heel veel meer…
Onze coach loopt met je mee
It’s lonely at the top, zeggen ze weleens. En
dat is ook onze ervaring. Want met wie praat
je als je ineens de manager bent? Daarom
krijg je bij ons een onafhankelijke coach, die
je helpt om effectiever te worden in je rol als
leidinggevende. Hoe? Door met je te sparren
over waar je tegenaan loopt en waar je
krachten liggen. Je hebt dan ook op regelmatige
basis contact met je coach tijdens het Bouwblok.
VOOR WIE
Ons Bouwblok voor Leidinggevenden: voor
startende managers en leidinggevenden met al
jaren ervaring.
Wij zorgen voor een mooie match in de groepen.
Zodat de ervaringen op elkaar aansluiten. Want
iemand met een carrière van twintig jaar als
leidinggevende heeft andere behoeftes dan iemand
met vijf jaar werkervaring.
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Incompany of externe trainingen
Elke organisatie is anders. Binnen het ene bedrijf
werkt een in-company Bouwblok het beste – omdat
er meerdere deelnemers zijn. Bij de ander is het
slimmer om de werknemer extern te trainen, in
een groep met leidinggevenden van verschillende
bedrijven. Brickton biedt beide mogelijkheden aan:
intern en extern.

