
LEERGANG 
MANAGEMENT
VAARDIGHEDEN

A MI
AANDACHT

voor de kern
MAATWERK

voor blijvend resultaat
INZICHT
in de richting

OPEN INSCHRIJVING



Building on Human Potential is niet voor niets de slogan 
van Developland. Hoe haal je het meeste uit het poten-
tieel van de mensen die je aanstuurt? Daarvoor haal je 
eerst het meeste uit jezelf. De leergang managementvaar-
digheden is een intensief traject gericht op het ontdek-
ken en ontwikkelen van jouw eigen stijl van leidinggeven. 
Het richt zich op vaardigheden die daarbij voor jou  
essentieel zijn. Bij aanvang stel je leerdoelen vast waar 
alle onderdelen van de training op worden afgestemd. 
Geen trucjes of algemeenheden dus, maar inzichten die 
aansluiten op jouw leerdoelen en die handvatten geven 
voor nieuw en effectief gedrag. Gedrag dat je vanaf  
morgen meteen kunt inzetten.

De training is geschikt voor mensen met leidinggevende 
taken die effectiever willen worden. (Team)managers met 
een formeel leidinggevende functie, maar ook projectlei-
ders en professionals die tijdelijk of functioneel aansturen. 

DOEL

DOELGROEP



EEN PERSOONLIJKE INTAKE 

INTENSIEVE TWEEDAAGSE GROEPSTRAINING 

DRIE INDIVIDUELE COACHGESPREKKEN 
 

 
DRIE BEGELEIDE INTERVISIES MET EEN SUBGROEP  
VAN DE TRAINING

 
ONLINE PLATFORM 
 

AANPAK EN OPZET 
VOOR EEN MAXIMAAL EFFECT

DE LEERGANG IS OPGEBOUWD UIT DE 
VOLGENDE ELEMENTEN:

lfstudie

ndividuele coaching

ntervisie in kleine groep

en online leerplatform

Veel persoonlijke aandacht  
voor de eigen praktijksituatie

 
met een professionele acteur

Theorie, oefenen en praktijk  
wisselen elkaar af

elegenheid om te leren  
met én van elkaar

OPBOUW LEERGANG 



CONTACT

Ben je benieuwd en wil je  
vrijblijvend met ons bespreken 
wat voor jou de mogelijkheden 
zijn? Neem dan contact met  
ons op. 
 
Developland B.V. 
Landgoed ‘de Brink’ 
Utrechtseweg 82 
3702 AD Zeist   

11 & 12 juni 2018
8 & 9 november 2018 tweedaagse training op locatie (Nederlands) 

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE LEERGANG

KOSTEN

T 06 - 52 41 13 91  
info@developland.nl
www.developland.nl

OVER DEVELOPLAND 
Bij Developland werken we altijd aan 
een energiegevende en resultaat-
gerichte werkomgeving. Dat doen 
we door het zichtbaar maken van  
ieders potentie en persoonlijke kracht 
en door het inzetten van de kracht  

wanneer je in die kracht staat en van 
daaruit groeit en ontwikkelt er een 
enorme boost aan energie, plezier  
en effectiviteit vrij komt en je je  
samen verantwoordelijk voelt voor 

-
le mensen, teams en organisaties.   

naar de vragen die leven binnen jouw 

jarenlange ervaring in het geven van 
training, coaching, begeleiding bij 

aandacht voor de kern, geven inzicht 
in de richting en bieden maatwerk 

kenmerkt zich als persoonlijk, open, 



ONT-MOET 
MET 

ENERGIE

WWW.DEVELOPLAND.NL


