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LiDRS 
Master Program
Tijdens het LiDRS® Master Program leer je om zelf als leider, trainer, instructeur of 
mentor aan de slag te gaan bij het begeleiden van mensen bij hun persoonlijke- en 
leiderschapsontwikkeling. Je maakt kennis met de finesses die leiderschap nog sterker 
en effectiever maken. 

Wil jij meer resultaat uit je team? Dit programma is het ultieme leiderschapsprogramma wanneer je jouw 
teamleden wil begeleiden bij hun ontwikkeling. Aan de hand van het LiDRS-model® en door middel van 
cases, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie leren we je om anderen beter te maken. 

Het LiDRS-model®

Met het LiDRS-model® krijg je inzicht in je eigen leiderschapscompetenties en de mate waarin je in 
staat bent om leiding te geven. Daarnaast krijg je 360 graden feedback: hoe vinden anderen dat jij 
hiertoe in staat bent? Met deze informatie heb je een krachtig dashboard in handen, waarmee je kunt 
werken aan je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je leiderschapscompetenties. 

De volgende stap
Tijdens de training krijg je een pallet aan ‘eigen verhalen’ en instructies om te gebruiken tijdens 
je trainingen en coachingsessies. Samen met de instructeurs en je mededeelnemers ga je op een 
interactieve manier aan de slag met het vertalen van de theorie, naar praktische toepassingen. Deze 
training draait om ‘doen, ervaren en vooral nooit meer vergeten!’.

Intervisie en themasessies  
Na afloop van het LiDRS® Master Program word je automatisch op de hoogte gehouden van alle 
ont wikkelingen op het gebied van leiderschap. Als LiDRS® practitioner en Master word je gratis 
uitgenodigd voor onze intervisiesessies, maak je kennis met andere trainers en consultants en 
zijn er regelmatig gastsprekers die jou en het team laten nadenken over de thema’s leiderschap 
en persoonlijke ontwikkeling. Kortom, met het LiDRS® Master Program ga je nog een stap verder!  
Wij ondersteunen je hierbij! 

“Wanneer je zelf als trainer of mentor aan de slag wil, dan is het LiDRS® Master 
Program (LMP) een uitstekende keuze. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van 

competenties, waarmee je anderen verder kunt helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. 
Tijdens de training wordt uitgebreid ingegaan op het LiDRS-model®.” 

Chris, Algemeen Directeur



Registeren als Master  
Alle deelnemers die het LiDRS® Master Program hebben afgerond krijgen een diploma ‘Basis LiDRS-
trainer’ en kunnen ingeschreven worden in het register van trainers. Hiermee kwalificeer je jezelf 
om deel te nemen in de LiDRS-trainerspool. Met dit diploma op zak kun je tevens (op basis van 
ervaring en kennisdeling) doorgroeien naar ‘Advanced LiDRS-trainer’ en ‘Expert LiDRS-trainer’. 
Iedere geregistreerde Master krijgt ook toegang tot vele trainingsmethodieken, werkvormen, artikelen 
en nog veel meer. Alles wat je nodig hebt om jouw mensen beter te maken of als trainer aan de slag 
te gaan. 

Praktische informatie
Datum: Zie website
Locatie: LiDRS Kantoor
Kosten: € 2.999,- (ex BTW) geheel verzorgd
Certificaat: Ja
PE-punten: nvt

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!

“Zelfs als ervaren leidinggevende ben ik geprikkeld om wederom uit mijn 
comfortzone te stappen. Trainingen anders vorm te geven en om te gaan met 
onverwachte situaties. De ervaren trainers van LiDRS geven gefundeerde feedback 
waar je echt mee aan de slag kunt in het dagelijkse leven als leidinggevende.” 
Harko-Jan, Manager publieke sector

Gemiddelde beoordeling:
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LiDRS is uitgeroepen tot 
Company of the Year in Europe 

door HR Tech Magazine

LIDRS.NL

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.


