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Masterclass
Leiderschap
Bewust leidinggeven, grip op de organisatie of je afdeling krijgen en effectief omgaan met 
verschillende talenten? In deze masterclass ontwikkel je jouw persoonlijk en professioneel 
leiderschap. Geef je carrière een boost! 

Een goede leider zorgt ervoor dat mensen zich verbonden voelen met een organisatie en met elkaar. 
Dat mensen zich veilig voelen en willen groeien. Een goede leider ziet kansen, talenten, verbanden en 
uitdagingen en weet hier feilloos richting aan te geven. Door sterk en voortvarend leiderschap zullen 
mensen binnen de organisatie iedere dag een stap extra zetten om samen tot een beter resultaat te 
komen. 

Bewust worden van je eigen leiderschapsstijl en -aanpak
In de masterclass besteden we uitgebreid aandacht aan jouw leiderschapsstijl en de manier waarop 
deze tot uiting komt. Daarnaast krijg je vele handvatten die je nodig hebt, om effectiever leiding te 
geven. 

Na de Masterclass Leiderschap
Je weet na de masterclass te vertellen waarom jij als leider geaccepteerd wordt en je bent in staat om 
effectiever leiding te geven aan jezelf en aan anderen.

Programma 
De masterclass bestaat uit een intensief programma, waarin inspirerende trainers en ervaren leiders 
ingaan op de essentie van leiderschap. De trainers combineren hun ervaringen met bekende theorieën 
en methoden, om je inzicht te geven in je eigen leiderschapsstijl. Diverse facetten van leidinggeven 
komen aan bod. Denk aan operationeel leidinggeven, Crew Resource Management, besluitvorming, 
kwetsbaar leidinggeven, reflectie en strategie. 

De Masterclass Leiderschap zal je nieuwe energie geven en inspireren, verrassen en motiveren om 
nog meer uit je leiderschap te halen! 

“Tijdens deze masterclass leer je hoe je kunt zorgen dat 
jouw medewerkers wíllen verbeteren of veranderen.

Intrinsieke motivatie is key. Je leert inspelen op de behoeften 
van je medewerkers en deze tot het maximale te benutten.” 

Ivo, Programma manager



Praktische informatie
Datum: Zie website
Locatie: LiDRS Kantoor
Kosten: € 329,- (ex BTW) geheel verzorgd
Certificaat: nvt
PE-punten: voor deelnemende instanties

Meer informatie of persoonlijk advies?
Wil je meer informatie over deze masterclass, of wil je advies over andere trainingen die passen 
bij jouw persoonlijke ontwikkeling? Bel naar 085 4018368, of stuur een e-mail naar info@lidrs.nl.  
Wij nemen graag contact met je op.

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!

“Ze hebben dit wel heel goed voor elkaar. Eindelijk een holistische kijk 
op leiderschap en een model waar je wat mee kunt. Weer veel geleerd, 
maar ook gesterkt om door te gaan waar ik mee bezig ben.” 
Kees , Algemeen directeur

9,3

Gemiddelde beoordeling:



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.


