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“continuously learning”
Voorafgaand aan de leergang van in totaal 6 dagen
vindt er een intake plaats en brengen wij via een heldere
3D-analyse je gedragsvoorkeuren (DISC), Denkstijlen en
Drijfveren) in kaart. Om het geleerde ook in de praktijk
te kunnen toepassen gaan we actief met de door Julius®
ontwikkelde leiderschaps-app aan de slag.
De trainingsdagen zijn verspreid gepland
met tussenpozen van 3 tot 4 weken.
Tijdens de leergang ga je ook concreet aan de slag met
je persoonlijke werkboek. In het werkboek staan,
verdeeld over een 7-tal thema’s, vragen en
reflectieoefeningen die bijdragen aan je
ontwikkeling als leidinggevende.
Elke trainingsdag binnen de leergang heeft z’n eigen
dynamiek en thematiek. Op een interactieve manier
bieden wij dus voldoende variatie en aanbod om
eenieder op zijn eigen manier te kunnen laten leren en
ontwikkelen.

Programma
Dag 1

Kennismaking
Leiderschaps-app (instructie en licentie)

Dag 2

DISC – team | leiderschap | sales en advies

Dag 3

Leiderschap

Dag 4

Groepsdynamica
Effectiviteit en Timemanagement

Dag 5

Action Learning

Dag 6

Review
Certificering

Resultaten
•
•
•
•
•

Inzicht in effectief en persoonlijk leiderschap
Balans tussen taakgericht en mensgericht leidinggeven
Inzicht in de effecten van jouw stijl van leidinggeven
Inzicht en bewustwording van het voorkeursgedrag van je
medewerkers
Handvatten om tot betere teamsamenwerking te komen

Competenties
•
•
•
•

Tactisch en strategisch omgaan met gedrag
Organisatiesensitiviteit
Functionele empathie
Onafhankelijk denken en handelen

Voor wie
Je hebt een leidinggevende of adviserende/coördinerende functie dan
wel je bent je gericht aan het ontwikkelen om op korte termijn een
dergelijke functie te gaan vervullen

Werkwijze
• De volgende items vormen een rode draad binnen de leergang:
- theoretisch kader en onderbouwing
- praktische voorbeelden
- action learning
- interactieve setting
- ruimte voor discussie en verdieping
- reflectie
- laagdrempelig en met veel humor & plezier

Opbouw
• De leergang bestaat uit in totaal zes trainingsdagen en
duren steeds van 09.30 – 16.30 uur
• De datums dat de leergang plaatsvindt zijn:
- 6 september 2019 (start)
- 27 september 2019
- 11 oktober 2019
- 8 november 2019
- 29 november 2019
- 20 december 2019 (afsluiting)
• De leergang vindt plaats op onze eigen locatie in Echt
• De groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers
• Deelname geschiedt op basis van open inschrijving
• Voor de mogelijkheden van een In-Company leergang stuur een
mail naar hallo@julius-leiderschap.nl

Voorwaarden
• De kosten voor de totale leergang bedragen € 2395,- (excl. 21% BTW)
Dit is inclusief:
- DISC-3D assessment + individuele terugkoppeling
- 6-daags trainingsprogramma
- lunch, koffie/thee/water en een kleine versnapering
- licentie voor de leiderschaps-app gedurende 1 jaar
- alle door Julíus® zelf ontwikkelde materialen
- een tweetal relevante boeken (verrassing)
• De inschrijving is definitief ná ontvangst van betaling
• Voor de open inschrijving geldt een vol = vol karakter
• Bij minder dan 4 deelnemers zal de leergang niet doorgaan en volgt
er volledige restitutie van de kosten
• Annulering ná inschrijving (en betaling) kan enkel tot 4 weken voor
aanvang op basis van 75% refund, daarna geldt een refund van 35%
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Julíus® Academy is onderdeel van Julíus® VOF

Dorpstraat 60
6102 TX Echt
+31 6 1251 4883
hallo@julius-leiderschap.nl

www.julius-leiderschap.nl
Share. Try. Do.
Give. Repeat. Fail.
Lead. Build. Inspire.
Change the world.

