Nieuwe Leergang voor Logistiek Manager
Highlights:
• Leiderschap en
sociale media
• Authentiek
Leiderschap
• Verandermanagement
• Leiderschap in
crisissituaties
• Transactionele
analyse
• Drijfveren
• Diversiteit en
groepsdynamica

Waarom is deze leergang over leiderschap uniek?
Er zijn een groot aantal scholingsmogelijkheden in de logistiek op het gebied van
technische kunde en kennis. Denk hierbij aan voorraadbeheer, demand- en supply
management en integrale fysieke distributie. “Al deze opleidingen zijn vrij technisch
gericht”, aldus Roland Slegers. Hij is samen met Pieter Keeris de Programmamanager van deze Leergang.
Pieter Keeris

Pieter Keeris vult hem aan: “Er zijn ook veel aparte opleidingen voor organisatiestijlen
en managementtaken maar een combinatie zoals deze met logistiek én leiderschap in
één diepgaande Leergang ontbreekt in het huidige aanbod”.
Bij deze Leergang wordt er dan ook niet alleen ingegaan op het instrumentele gedeelte, maar vooral op de zingeving. Het valt toch telkens weer op dat Logistieke Managers vaak procesmatig sterk analytisch onderlegd zijn, maar dat ze te weinig ervaring
hebben op het gebied van leidinggeven.

Roland Slegers

Deze Leergang over Leiderschap is ontwikkeld om juist daarin te voorzien. Niet alleen het aanreiken
van handgrepen op gebied van leiderschapsvaardigheden en stijlen, maar door een slag dieper te
gaan, de deelnemer te laten kennis maken met eigen drijfveren en die van anderen: “Ook de waarheden over leiderschap van de deelnemers komen in de ‘Leergang Leiderschap voor de Logistiek
Manager’ aan bod”, aldus de beide Programmamanagers.

• Logistiek én de
Boardroom
• Profile Dynamics

Kijk voor meer informatie op:

• Leiderschap: de
instrumenten
voorbij

www.leiderschapsdna.nl

Contact:

Locatie: Landgoed de Horst
Het Landgoed is een initiatief van Bestuur- en Management Centrum
VNO-NCW de Baak en streeft de status van het eerste Nederlands
kennisdorp na. Het is dé plek voor leiders, ondernemers
en professionals die op zoek zijn naar inspiratie,
motivatie, kennis en inzicht.

Programmamanagers:
Roland Slegers
T: 06-22613613
Pieter Keeris
T: 06-15006728
Advance
training & coaching
Torenstraat 42
Postbus 64
5268 ZH Helvoirt
T: 0411 - 647 000

Organisatie
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