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Volledige Leiderschapstraining

‘Leiders zijn nodig om te inspireren, richting te geven, te 
verbinden en anderen te laten groeien!’

De Volledige Leiderschapstraining (VLT) 
is voor iedereen die actief wil werken 
aan persoonlijke ontwikkeling en de 
ontwikkeling van anderen op het gebied 
van leiderschap.

In 6-8 dagen volg je een intensief 
programma onder begeleiding van 
inspirerende trainers en ervaren leiders. 
De trainers gebruiken hun ervaring en 
het LiDRS-model om inzicht te geven in 
leiderschap. Het unieke aan de Volledige 
Leiderschapstraining is dat je niet 
alleen gaat werken aan je persoonlijke 
leiderschapsontwikkeling, maar ook 
anderen kan gaan ontwikkelen in 
leiderschap. Na afloop van de Volledige 
Leiderschapstraining weet je door 
de vele praktische trainingsmodules 
waarom iemand als leider wordt 
geaccepteerd en heb je vele handvatten 
op zak om effectief leiding te geven en 
anderen dit inzicht over te dragen. 

Na deelname aan de VLT heb je:

• Inzicht in de theorie en praktijk van het 
LiDRS-model;
• Vaardigheden in het gebruik van de 
coachingstools voor een leider;
• Inzicht in je eigen eigenschappen als 
leider;
• Sturingsmogelijkheden om te inspireren, 
motiveren en overtuigen;
• Een netwerk van ervaren leiders en 
trainers;
• Een grote stap in je eigen ontwikkeling 
als leiderschapstrainer.
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LiDRS is opgericht vanuit een passie voor 
leiderschap. Wij zijn enthousiaste trainers 
en coaches met gevoel voor leiderschap. 
LiDRS is een no-nonsense organisatie 
waar we de theorie en praktijk bij elkaar 
brengen. 

Dagprogramma

Het programma duurt 6-8 dagen. De eerste 
2 dagdelen staan onder meer in het teken 
van praktijkvoorbeelden van goed en slecht 
leiderschap die je zeker zullen inspireren. 
De trainers geven continu een link naar 
bestaande theoretische kaders en zoeken 
reflectie bij de deelnemers. Tijdens de 
overige dagen ga je zelf actief aan de slag 
met praktische oefeningen die je helpen 
om beter leiding te geven. Ook leer je 
alle mogelijkheden van het LiDRS-model 
optimaal te benutten. Zowel als leider en 
als coach.

Iedere deelnemer ontvangt tevens een 
diploma van de LiDRS-academy en voldoet 
hiermee automatisch aan de ingangseisen 
om deel te nemen aan de ‘Train The 
Trainer’ opleiding.


