“Deze cursus gaf mij
handvatten om snel en
adequaat te kunnen
reageren op vragen,
waar ik eerder grote
aarzeling vertoonde”

Effectief functioneren in
een Management Team
Leergang voor managementteamleden, ondernemers, senior managers
en ervaren professionals
Investeer in uzelf

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U heeft door uw professionele ervaring ondervonden:

• Managers en ervaren professionals die zich willen

manager word je niet vanzelf. Een goede manager moet

ontwikkelen en versterken en die de ambitie hebben

zich blijven ontwikkelen, zowel in zijn of haar eigen belang

om een volgende stap in hun carrière te maken.

als dat van de werkgever. Met de vakkennis zit het meestal
wel goed, maar de managementvaardigheden vereisen
up-to-date aanvullingen. Het is daarom een verstandige,

• Deelnemers die zich afvragen: doe ik het goed en waar
kan het beter?
• Het belangrijkste criterium is dat u ‘ervaringsmodder

als u bewust investeert

aan uw laarzen heeft’ en dat u besloten heeft dat

in een leergang die uw persoonlijke ontwikkeling

u uzelf lerend wil opstellen om verder te groeien als

stimuleert en uw people-managementvaardigheden ver-

manager.

toekomstgerichte beslissing

groot. Check ook het artikel op onze site: Het nut van
leiderschapstraining voor ervaren managers.

9 Checks: sluit de opleiding Effectief Functioneren in een Management Team aan bij uw ambities en wensen?
1. 	U groeit door in functie- en verantwoordelijkheidsniveau en komt met steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering
in aanraking.
Of u groeit door richting algemeen management vanuit een specialistische, technisch-inhoudelijke rol
2. 	U bent ambitieus en veeleisend en beseft: ‘ik heb een bredere basis nodig’
3. 	U wilt leren om vanuit een aantal nieuwe en verrassende invalshoeken te kijken naar uw persoonlijk functioneren
en het functioneren van uw organisatie
4. 	 U wordt steeds vaker gevraagd mee te denken (en te beslissen) over onderwerpen waarin u geen expert bent
5. 	U heeft gemerkt dat harder werken en/of meer slimme vakkennis niet volstaat
6. 	 U zoekt een uitdagende en prikkelende opleiding die u scherp houdt en die als katalysator werkt voor uw ontwikkeling
7. 	U zoekt bewust een opleiding die naast bedrijfskundige onderwerpen (Finance, Marketing, Strategisch Management)
ook onderwerpen bevat die uw persoonlijke ontwikkeling en people-managementskills stimuleren
8. 	U wilt collega-deelnemers die acteren op hetzelfde niveau als u, zodat de uitwisseling van praktijkervaringen
verrijkend werkt
9. 	 U wilt zichtbaarder worden, uzelf meer profileren en beter gehoord worden.
Herkent u zich in bovenstaande stellingen, dan is de opleiding Effectief Functioneren in een Management Team
bestemd voor u!
Persoonlijk opleidingsadvies
Als u denkt te kunnen profiteren van deze brede managementcursus, maar zich toch nog afvraagt of het wel echt de
juiste cursus voor u is, investeer dan 1 uur in een voorgesprek met Streng Dijkerman & Partners. Voor dit gesprek maken
wij graag een afspraak bij u op kantoor of een andere plaats van uw voorkeur. Samen inventariseren we uw wensen en
eisen, zodat u er zeker van bent dat uw investering in tijd en geld verantwoord is.

Groepssamenstelling
Een cursusgroep bestaat uit 10 tot 12 personen. Door
de gehanteerde selectiecriteria ontstaan groepen die
qua branche, leeftijd, persoonlijke achtergrond en vakopleiding zeer divers zijn. Deelnemers ervaren deze diversiteit als zeer inspirerend en leerzaam en zijn graag bereid
om ervaring en deskundigheid uit te wisselen.
Voorbeelden van functies van deelnemers die in het
verleden hebben deelgenomen:
• Managing director
• Controller
• Salesmanager
• Manager Service center
• Vestigingsmanager
• Clustermanager
• Teammanager maintenance
• Manager engineering
• Coördinator ondersteunende diensten
• Director quality control
Van deze cursus is een uitgebreide referentielijst
beschikbaar.
Uw investering
Een overzicht van de kosten van deze opleiding vindt u op
onze site: www.streng.nl/efmt.

Als een organisatie drie of meer mensen inschrijft
(mogelijk verspreid over meerdere cursusgroepen)
bedraagt de korting op de cursusprijs 17%.
Tijdens deze opleiding komen o.a. aan de orde:
• E ffectief communiceren als manager en invloed
uitoefenen in een MT
•D
 e balans vinden tussen verwachtingen van collegamanagers en medewerkers
•O
 mgaan met veranderingen en de daarbij behorende
kansen en weerstanden
•D
 e essentie van Marketing, Strategisch Management
en Finance zodat u op deze gebieden een meer
volwaardige gesprekpartner bent.
•M
 anagementvraagstukken benaderd vanuit meerdere
invalshoeken (mindsets/paradigma’s)
•V
 erhoog de organisatiesensitiviteit van uzelf en uw mensen
• E valuatie van uw eigen gedrag en dat van uw collegamanagers en medewerkers
•P
 roactief invullen van uw functie, zelfbewust en met
zelfvertrouwen
• Z org ervoor dat u ‘heel’ blijft en zoek naar balans tussen
werk & privé en tussen persoonlijk & zakelijk belang
• S cherp stellen wat u wilt in plaats van te focussen op
wat u niet wilt
Kortom: u ontwikkelt en versterkt uzelf als manager!

Effectief functioneren in een
Management Team
Leergang voor managementteamleden, ondernemers, senior managers
en ervaren professionals
Programma-Inhoud
Het programma is opgebouwd rond acht thema’s
1. Visie op management en leidinggeven
2. Functioneren in het krachtenveld en de groepsdynamiek van een managementteam
3. Strategisch management en visieontwikkeling
4.Van leidinggevende naar leiderschap op basis
van zelfkennis, zelfreflectie en zelfmanagement
5. Marketing voor non-marketeers
6. Finance en Managementaccounting voor
non-financials
7. Organisatieontwikkeling en HRM
8. Verandermanagement; leiding geven aan het
gelijktijdig en samenhangend invoeren van
deelplannen en effectief omgaan met de daarbij
optredende weerstanden en kansen.

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit zes modules van twee
dagen (inclusief overnachting op de eerste dag) + een
afsluitende dag.
Gemiddeld elke maand is er een tweedaagse waarbij
we rekening houden met schoolvakanties. De doorlooptijd van de opleiding is daardoor ongeveer acht
maanden.
De cursusdagen worden afwisselend gegeven op
drie locaties:
• Hotel Jagershorst Valkenswaard
• Hotel Sterrenberg, Otterlo
• Hotel Mitland, Utrecht

Tijdens de cursusafsluiting wordt besproken hoe u de
opgedane kennis en vaardigheden kunt borgen en
vasthouden voor de toekomst.
In de start-tweedaagse maken de deelnemers uitgebreid kennis met elkaar. Via een nulmeting
(TMA™-analyse en MBTI™-test) en een persoonlijk
actieplan bepaalt iedereen de eigen uitgangssituatie en verbeterpunten. Met de feedback over
de uitslag van deze testen, die u in het persoonlijke
gesprek ontvangt, kunt u scherp formuleren waar bij
u de focus in deze cursus dient komen te liggen.
Start en Locaties
U kunt in mei en oktober starten met de opleiding,
een overzicht van het rooster vindt u op
www.streng.nl/efmt.

Een uitgebreide
beschrijving van
cursussen op maat,
cursusdata en roosters,
referenties en de
inhoud van alle
cursusonderdelen sturen
wij u graag toe.

Aanmelden
Aanmelden voor deze opleiding kan via
www.streng.nl/aanmelden.
Nadere informatie en vragen
Check onze website www.streng.nl voor alle
informatie. Via onderstaande nummers of via
de website www.streng.nl kunt u een afspraak
maken voor een persoonlijk opleidingsadvies.

Streng Dijkerman & Partners
T. 040 292 06 00
M. 06 553 941 55
E. info@streng.nl

