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Masterclass Faciliterend Leiderschap
Voor organisaties die echt klantgericht willen zijn, is de keuze voor faciliterend leiderschap evident. De
basis van deze leiderschapsstijl is vertrouwen op je medewerkers en hen de juiste verantwoordelijkheid
geven. Hiermee creëer je bevlogen medewerkers, die zorgen voor volmaakt tevreden klanten.
Klanten die ambassadeurs zijn voor je organisatie. Hun loyaliteit maakt dat de organisatie beter
rendeert en haar doelstellingen behaalt.
Faciliterend Leiderschap haalt dus het beste resultaat uit je organisatie én je medewerkers. Daarover
gaat deze Masterclass.
Faciliterend leiderschap kenmerkt zich door het nastreven van een hoger doel dat de korte termijn
doelstellingen en het eigenbelang overstijgt. De belangrijkste dimensies zijn:
• Er is een inspirerende visie die leiders uitdragen en medewerkers motiveert;
• Leiders zijn menselijk, innemend en doen een beroep op hun medewerkers op een emotioneel
niveau;
• Leiders luisteren naar hun medewerkers, coachen hen en voldoen aan hun behoeftes;
• De dominante leiderschapsstijl is het begeleiden van medewerkers.

Inhoud Masterclass
Deze 12-daagse Masterclass Faciliterend Leiderschap is een opleiding op hbo-niveau, ontwikkeld in
cocreatie met Fontys Hogescholen. De Masterclass bestaat uit de volgende zeven modules:
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1) Kick-off
De Masterclass start met een kick-off. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•
•
•
•

Inhoud van de Masterclass;
Kennismaking met deelnemers, eventuele begeleiders en docenten;
Afspraken over het groepsproces (veiligheid). Eventuele begeleiders krijgen aparte sessie;
Uitleg over de eindopdracht;
Verwachtingen rondom huiswerkopdrachten. Je krijgt de eerste opdrachten;
Uitgifte van materialen.

Bij een incompanytraject komen extra onderwerpen aan bod, zoals:
• Historie van de organisatie;
• Missie & visie van de organisatie;
• Verwachtingen naar deelnemers en eventuele begeleiders;
• Wat deelnemers van de organisatie kunnen verwachten.

2) Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap gaat over inzicht in je eigen doelen en voortgang in je
persoonlijke ontwikkeling. Door je vanuit intrinsieke motivatie te richten op persoonlijke
en haalbare doelen, geef je sturing aan je eigen geluk. In deze module werken we aan je
eigen (nog niet ontdekte) kracht en inspiratie. Pas als je jezelf kent, kun je ook een
ander leiden.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Inzicht in eigen drijfveren;
• Zelfkennis: je sterke en zwakke punten;
• Belemmerende overtuigingen;
• Passie, ambities, doelen en richting;
• Verbinding met de context van de eigen organisatie en haar klanten.
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3) Klantgericht organiseren
Vanuit de missie & visie van de organisatie ga je kijken wie je klanten zijn en welke
behoeftes zij hebben. Klantbewustzijn en klantgericht organiseren staan centraal.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Missie & visie van de eigen organisatie en bijdrage van de afdeling;
• Wie is de klant van de organisatie of afdeling;
• Voordelen van streven naar compleet tevreden klanten;
• Wat er gedaan moet worden om compleet tevreden klanten te krijgen;
• Rol van medewerkers bij het klantgericht organiseren;
• Bijdrage van onderzoek bij klantgericht organiseren;
• Kijken vanuit klantperspectief.

4) Ontwikkelen van individuele medewerker
In deze module gaat het over de een-op-eenrelatie tussen jou als leidinggevende en je
medewerkers. Het doel is om een omgeving te creëren waarin je medewerkers het beste
uit zichzelf halen, initiatief nemen en aangeven wat ze nodig hebben om zich volledig op
het primaire proces te kunnen richten. Hierbij is belangrijk dat je als leidinggevende je
kwetsbaarheid toont en vertrouwen hebt in je medewerkers.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Inlevingsvermogen;
• Krachtenbenadering (leren ontdekken en ontplooien);
• Creëren van veilige omgeving waar geleerd mag worden van fouten;
• Communicatie;
• Situationeel leiderschap en toepassen van diverse leiderschapsstijlen;
• SMART-afspraken, voortgang bewaken, controleren en actie ondernemen;
• Beïnvloedingsvaardigheden;
• Feedback;
• Ontwikkelen van talenten en ontplooien, bevlogenheid.
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5) Teamontwikkeling
Als faciliterend leidinggevende creëer je teams waarbinnen men elkaar vertrouwt en
elkaars diversiteit waardeert. Diversiteit wordt omgezet in kracht en daardoor optimaal
gezamenlijk resultaat.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Inspiratie en innovatie;
• Inzetten op basis van kwaliteiten om de teamdoelen te behalen;
• Balans tussen relatie en resultaat;
• Teamfasen;
• Conflicten;
• Afweermechanismes;
• Betrokkenheid vergroten, weerstand verlagen;
• Omgaan met diversiteit.
Optioneel (tegen meerprijs):
• Toepasbaar arbeidsrecht;
• Begeleiding naar andere functie vanuit intrinsieke motivatie.

6) Leiden van organisatie
Je leert een omgeving creëren waarin de werkverhoudingen en de resultaten in balans
zijn. Daarbij hoort een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Alles in
lijn met de missie & visie van je organisatie.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Vasthouden aan hoger doel (missie & visie), richten op lange termijn;
• Inzicht in de organisatie, afdelingen, functies en rollen;
• Business Model Canvas (voor organisatie of afdeling);
• Businesscases, rendement en resultaat;
• Projectmatig werken;
• Betrekken van medewerkers;
• Organisatieveranderingen;
• Cultuur;
• Verbinding hebben en houden met alle niveaus;
• Onderzoek.
Optioneel:
• Stage-opdracht.
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7) Eindopdracht
Je maakt op basis van het geleerde een beschrijving (vormvrij) waarin je het volgende laat zien:
• Beheersing van de theorie;
• Toepassing van de theorie in de praktijk;
• Reflectie op de afgelopen periode;
• Een vooruitblik wat hij/zij nog wil realiseren.
Daarnaast verdedigt je de eindopdracht door middel van:
• een presentie;
• een gesprek met eventuele begeleider en docent.

Overig
•
•
•
•
•
•

Deze Masterclass telt in totaal 12 lesdagen.
Duur van de Masterclass is ongeveer 9 maanden. Meestal is er elke drie weken een lesdag.
Lestijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur.
De leslocatie is in de regio Eindhoven, tenzij het een incompany training betreft.
De investering is € 3750,- excl. btw per persoon. Studieboeken en literatuur zijn inbegrepen.
Lunch, diner en eventuele overnachting is niet inbegrepen.
Het minimaal aantal deelnemers per groep is 12.
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