
HET NIEUWE LEIDING GEVEN

Het nieuwe leiding geven is voor sommige managers een logische stap. Anderen 

moeten nog een stap zetten om van huidige competenties naar de competenties 

die nodig zijn bij het nieuwe werken te komen. Want het nieuwe werken stelt ook 

nieuwe eisen aan jouw leiderschap. Het vraagt om nieuw leiderschap.

OPEN TRAINING

HET NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUW LEIDERSCHAP
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Misschien herken je deze situatie wel: het is zover, de 

kantoorruimtes zijn verbouwd. Er zijn geen eigen kamers meer: 

iedereen werkt in een grote, open ruimte. Met allemaal 

flexplekken en een paar werkplekken die je af en toe kunt 

gebruiken als je rustig wilt werken. De medewerkers werken ook 

regelmatig thuis of op andere plekken dan op kantoor. En de 

werktijden zijn flexibel. Het Nieuwe Werken (HNW) kan beginnen.

Ben jij daar als leidinggevende eigenlijk wel klaar voor?

Kun jij samen met je team effectief blijven functioneren in de 

nieuwe context?

Lukt het jou om het oude vertrouwde los te laten?

En kun je je medewerkers daarbij helpen?

Grote kans dat je tegen een aantal beren op de weg aanloopt. Dat je 

het lastig vindt om de gestelde doelen te behalen, als je 

medewerkers op verschillende tijden en op diverse plekken 

werken. Of dat de teamspirit verdwijnt, omdat medewerkers elkaar 

te weinig zien.

Herkenbaar? Geef je dan op voor de training Het nieuwe leiding 

geven.

VOOR WIE?
Deze training levert je veel op als je:

• een leidinggevende of een manager bent, die het managen van Het 

Nieuwe Werken als een uitdaging ziet.

• moeite hebt met loslaten en wil leren om met de ondernemende 

medewerker om te gaan.

• een coachende stijl van leiding geven wil combineren met 

resultaatgericht werken. Inclusief duidelijke kaders en veel ruimte 

voor zelforganiserende medewerkers.

INHOUD
• Wat is het Nieuwe Werken wel en wat niet?

• De 5 V’s van Het Nieuwe Werken: Vrijheid, Vertrouwen, 

Verantwoordelijkheid, Verbinden, Verwachtingenmanagement.

• Ruimte geven aan zelforganisatie van medewerkers, met andere 

woorden: loslaten.

• Omgaan met verandering: medewerkers meenemen in de 

veranderende werkwijze.

• Stimuleren van eigenaarschap en het remmen van een enkeling.

• Resultaatgericht coachend leiding geven: ruimte voor initiatief en 

zelfsturing.

• Situationeel leiderschap binnen Het Nieuwe werken.

• Management van verwachtingen: heldere kaders en afspraken.

• Doorlopende dialoog: verbindend communiceren.

• Stimuleren van feedback: voorbeeldfunctie.

• Het Nieuwe Samenwerken: hoe doe ik dat met mijn team?

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 

eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 

leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 

inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en verwachtingen. 
Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze input om focus in 
het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen we 
contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
Je leert leiding te geven aan Het Nieuwe Werken in deze training van 3 

losse dagen met een tussenliggende praktijk- en oefenperiodes.

Eén à twee maanden na de training krijg je een individuele coachingsessie

met je trainer/coach om het geleerde in jouw praktijk te verankeren. 

Na ongeveer 4 maanden komen de deelnemers 1 dagdeel bij elkaar in een 

intervisiebijeenkomst om elkaar -onder begeleiding van de trainer- te 

ondersteunen bij vragen uit ieders praktijk. Deze sessie plannen de 

deelnemers met hun trainer.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
Het nieuwe leiding geven is een intensieve, praktijkgerichte training. Het is 

een combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jij staat 

daarbij in het middelpunt van allerlei nieuwe inzichten en praktische 

vaardigheden. Praktisch, omdat je veel gaat oefenen en uitproberen. Je 

krijgt voldoende ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van 

elkaar te leren.

NA DE TRAINING
• Weet je hoe jij je team kunt en wil aansturen binnen Het Nieuwe Werken.

• Ken je je eigen patronen met betrekking tot de 5 V’s van HNW en weet je 

hoe je die kunt doorbreken.

• Kun je je team meenemen en stimuleren in de nieuwe manier van 

werken.

• Ben je vaardiger in resultaatgericht werken en het managen van 

verwachtingen.

• Heb je je coachende stijl van leiding geven verbeterd.

• Kun je schakelen tussen sturen en loslaten en tussen managen en 

coachen.

• Voel je je minder verantwoordelijk en kun je het eigenaarschap leggen en 

laten waar die hoort.

• Kun je je medewerkers prikkelen en feedback geven.

• Kun je open en effectief communiceren met je medewerkers over wat zij 

en jij belangrijk vinden.
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INVESTERING

De training: €1.745

Locatie en catering: €210

TOTAAL (excl. btw): €1.955

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/nieuwe-leiding-geven

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.
ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/nieuwe-leiding-geven

