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Crew Resource 
Management Training
Een optimaal functionerend team dat uitstekende resultaten behaalt, dat wil natuurlijk 
iedere manager. Maar hoe realiseert u een team dat in alle opzichten op elkaar is 
afgestemd? Waar synergie en ambitie samengaan en waar ook nog eens een veilige en 
motiverende werksfeer heerst? Met de Crew Resource Management Training brengen wij 
uw team in balans. 

De CRM-training of teamtraining van LiDRS is gericht op het effectiever en efficiënter laten functio-
neren van teams. De training leert u om te begrijpen hoe verschillende krachten en elementen in een 
organisatie elkaar beïnvloeden en leert u hoe u groepsgedrag en individueel gedrag kunt managen 
en beïnvloeden. 

Van safety leadership tot beter en efficiënter samenwerken
Wanneer u verandering of vooruitgang wilt bewerkstelligen op de werkvloer, dan komt daar meer bij 
kijken dan een wijziging in een proces of procedure. Cultuur, gedrag en motivatie spelen een grote rol 
bij veranderingen, en de wijze waarop deze geadapteerd worden binnen een organisatie. De CRM-
training geeft u alle handvatten die u nodig heeft om als leider op te treden in een iedere organisatie. 

Inhouse programma
De CRM-training kan op locatie worden georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van inspirerende 
praktijkvoorbeelden om de oorzaak van disfunctionele of slecht presterende teams te onder-
zoeken en aan te duiden. We gaan met uw team, eventueel in de eigen omgeving, aan de 
slag met verbetering en we maken de koppeling naar de dagelijkse praktijk heel concreet.  
We focussen op communicatie, leiderschap, samenwerken, stress, groepsgedrag en invloed van 
groepen, veiligheid, safety management, aanspreekgedrag, mentale weerbaarheid en public 
speaking. Maar CRM bevat nog veel meer. Afhankelijk van uw behoefte richten wij het programma in.

Maatwerk en consultancy 
De CRM-training heeft veel additionele en flexibel in te zetten leermodules waardoor we maatwerk 
bieden aan iedere organisatie. Zo kunt u ervoor kiezen om in een dagdeel kennis te maken met 
verschillende Crew Resource Management onderwerpen via een ‘CRM-awareness training’, of om in 
vijf dagen compleet geïnformeerd te worden over alle ins en outs van Crew Resource Management.

“Effectieve en efficiënte teams! 
Dat creëren we met de LiDRS CRM-training.” 

Walter, Opleidingsdirecteur



Ook is er de mogelijkheid om onze ervaren consultants in te zetten op de werkvloer om verandering te 
bewerkstelligen. Een combinatie van theorie, coaching en mentoring op de werkvloer zorgt ervoor dat 
we met elkaar op zoek gaan naar de gewenste en vooral duurzame verandering. Het is zelfs mogelijk 
dat wij eigen instructeurs opleiden waarmee Crew Resource Management een permanente plaats 
krijgt in uw organisatie.

Vrijblijvend in gesprek 
Met ruime ervaring in verschillende industrieën, weten wij wat er nodig is om een team optimaal te 
laten functioneren. De ‘human factor’ is altijd bepalend voor succes. Graag gaan wij met u in gesprek 
om te kijken waar uw uitdagingen liggen en hoe wij u kunnen helpen bij het verbeteren van uw 
teamperformance.

Over ons
LiDRS heeft een passie voor leiderschap. Met enthousiaste trainers, coaches en consultants, ervaren 
door praktijk en kennis door theorie, zorgen wij voor resultaat. LiDRS biedt een totaalconcept. LiDRS 
Academy voor leiderschapsopleidingen en verbeterde teamprestaties. LiDRS Coaching voor meer 
persoonlijke effectiviteit en LiDRS Consultancy voor duurzame organisatie verbeteringen. 

LiDRS is een inspirerende organisatie die van aanpakken weet. Wij staan voor persoonlijke aandacht, 
plezier en een gegarandeerde ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en teamperformance. Niet 
voor niets zijn wij de meest invloedrijke leiderschapsontwikkelaar van Europa!

“LiDRS leidt uw eigen inhouse CRM-instructeurs 
op om kennis te borgen en inhuur te reduceren.”



LiDRS is uitgeroepen tot 
Company of the Year in Europe 

door HR Tech Magazine
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Meer informatie of persoonlijk advies?
Bel naar 085 4018368, of stuur een e-mail naar info@lidrs.nl 

Wij nemen graag contact met u op.


