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LiDRS
Practitioner Program
Het LiDRS® Practitioner Program (LPP) is voor iedereen die actief wil werken aan 
persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Het bijzondere aan dit programma 
is dat je na het volgen ervan, ook in staat zult zijn om anderen te begeleiden bij het 
ontwikkelen van hun leiderschapscompetenties. 

Een inspirerend leider verbindt, durft beslissingen te nemen en laat talent floreren. Om daartoe -in alle 
hectiek van de dag- in staat te zijn, moet je de huidige situatie volledig kunnen overzien, zowel binnen 
als buiten je organisatie. Het LiDRS® Practitioner Program geeft je alle handvatten die je nodig hebt, 
om de grootste uitdagingen van het leiderschap het hoofd te bieden. 

De doelstellingen van het programma
Wanneer je weet wat je drijfveren zijn en waar jouw intrinsieke motivatie als leider ligt, dan ben 
je in staat om verandering teweeg te brengen. Bij jezelf, maar ook in je team. Door interactie met 
mededeelnemers en trainers leer je om jouw talent en ambitie in te zetten om je team optimaal te 
laten functioneren en te ontwikkelen.

Focuspunten in het programma: 

- Continue persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden.
- Vaardigheden in het gebruik van de coachingstools voor een leider.
- Inzicht in jouw sterke en minder sterke eigenschappen als leider.
- Handvatten om te inspireren, motiveren en overtuigen.
- Een netwerk van ervaren leiders en trainers.
- Inzicht in de theorie en praktijk van het LiDRS-model®.
 
Na het LiDRS® Practitioner Program 
Je weet na dit programma precies waar je kracht ligt en je bent in staat om anderen te helpen bij hun 
persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast krijg je vele handvatten om in de praktijk aan je 
eigen ontwikkeling en leerdoelen te werken.

“Het LiDRS® Practitioner Program biedt tools en nieuwe 
inzichten in jouw leiderschapskwaliteiten en ontwikkelpunten. 

De training zorgt ervoor dat je in staat bent om anderen bij hun 
ontwikkeling te begeleiden.” 

Hans, Programma directeur



Leven lang leren 
In zes dagen (verspreid over meerdere weken), volg je een intensief programma onder begeleiding van 
twee inspirerende trainers en ervaren leiders. In het programma is plaats voor maximaal tien deelnemers.

Na afloop van het LiDRS® Practitioner Program word je automatisch op de hoogte gehouden over 
alle ontwikkelingen op het gebied van leiderschap. Als LiDRS® practitioner word je uitgenodigd voor 
onze intervisiesessies, maak je kennis met andere trainers en consultants en worden er regelmatig 
gastsprekers uitgenodigd die je laten nadenken over de thema’s leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. 
Kortom, met het LiDRS® Practitioner Program kies je voor effectieve én blijvende ontwikkeling!

Praktische informatie
Datum: Zie website
Locatie: LiDRS Kantoor
Kosten: € 3.999,- (ex BTW) geheel verzorgd
Certificaat: Ja
PE-punten: voor deelnemende instanties

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!

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.


