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Workshop
Explosief Leiderschap
Maak kennis met de workshop ‘Explosief Leiderschap’. Dé ‘serious game’ waar jij en jouw 
team nog lang over zullen napraten. Een leerzame en energieke dag vol met praktische 
tips voor betere en effectievere samenwerking! Een uitdaging voor jullie leiderschaps- en 
communicatievaardigheden. Kan jij de druk aan?! 

Tijdens de ‘Workshop Explosief Leiderschap’ word je vanaf het eerste moment meegenomen in een 
‘real life scenario’ om in een uitdagende omgeving een bom onschadelijk te maken. Samen met 
jouw team word je geconfronteerd met een complexe opdracht met diverse onverwachte wendingen.  
Alleen een goede samenwerking met zowel interne en externe partijen zal tot de benodigde innovatieve 
oplossingen leiden. Natuurlijk ontbreekt ook het competitieve element niet. Een interne competitie, 
maar ook kun je met jouw team meedingen naar de jaartrofee voor het beste en meest efficiënte 
team van het jaar. 

Krijg inzicht in de belangrijkste elementen van leiderschap
Tijdens de workshop word je uitgedaagd op verschillende vlakken. Leiderschap, communicatie, 
teamwork, stressbestendigheid, kosten efficiënt werken en groepsdynamieken worden uitvoering 
getest, ervaren en verbeterd. Heb jij specifieke wensen voor jouw teamontwikkeling, dan kunnen we 
flexibel elementen toevoegen. 

Na de workshop
Je weet na de workshop te vertellen hoe jij leiding geeft onder stressvolle omstandigheden, hoe je jouw 
team meekrijgt en leer je om effectiever leiding te geven aan jezelf en aan anderen. Het team heeft 
inzicht in elkaars sterke en minder sterke punten en weet op een juiste manier elkaar aan te vullen. 
Jullie leren als team om onder druk het hoofd cool te houden. Wie kan dat niet gebruiken?

Programma 
De workshop bestaat uit een intensief programma, waarin inspirerende trainers en ervaren leiders 
ingaan op de essentie van leiderschap en vooral jullie aan het werk zetten. De trainers combineren hun 
ervaringen met bekende theorieën en methoden, om je inzicht te geven in je eigen leiderschapsstijl. 
Door middel van ‘Action Based Learning’ geven trainers actief feedback die je direct kan toepassen. 
Je maakt fouten, leert, verbetert en ziet resultaat. 

“Wat een knaller was dit! Tijdens deze workshop krijg je samen met je team een hoop te 
verwerken. Ik dacht dat wij als team ervaren waren in crisismanagement situaties, maar 

de trainers hebben mij tot het uiterste laten gaan. Als team, maar ook als individueel 
leidinggevende heb ik een leerzame dag gehad die ik niet snel meer zal vergeten.” 

Ivo, Programma manager
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Gemiddelde beoordeling:

Met de Workshop Explosief Leiderschap geef je jouw team nieuwe energie. Jullie hebben voor weken 
gespreksstof maar vooral krijg je praktische handvatten die je meeneemt tijdens je hele loopbaan. 
Stap in deze beleving en laat je verassen en inspireren. 

Praktische informatie
Datum: Zie website
Locatie: LiDRS Kantoor te Hoofddorp
Kosten: Vraag uw persoonlijke offerte aan via info@lidrs.nl

Meer informatie of persoonlijk advies?
Wil je meer informatie over deze workshop, andere workshops, of wil je advies over 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 met 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!

“Ik heb genoten van deze workshop. Inspirerend, erg leerzaam  
maar vooral ook genieten van de spanning en sensatie.” 
Hans, Algemeen directeur
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