
Programma’s:

Masterclass Verandermanagement
Masterclass Effectief Leiderschap
Masterclass Design Thinking
(Post) Opleiding verbindend Leiderschap

Voorlichtingsbijeenkomst



Kenmerken masterclasses

• 3 daagse cursussen, 09.30 – 16.30 uur
• Locatie Tapijnkazerne / in de prachtige binnenstad van Maastricht
• Investering: € 1795 (onder voorbehoud van prijswijzigingen)- geen BTW
• Inbegrepen: catering en lesmaterialen
• Afronding met certificaat (eindopdracht) of bewijs van deelname
• Toelating: hbo/wo werk- en denkniveau en enkele jaren werkervaring.
• Voorbereiding per sessie, leeswerk (artikelen/boek)
• Voor financials: 18 PE uren per masterclass

• Nederlandstalig / soms literatuur in Engels
• Ervaren docenten met veel praktijkervaring gastdocenten
• Kleine groepen / Ruimte om te leren met en van elkaar
• Praktische vertaling naar jouw praktijk
• Goede mix tussen theorie en praktijk
• Mix van deelnemers met verschillende achtergronden
• Met name regionaal netwerk



Verandermanagement

2 edities:
4/4, 18/4 en 16/5
10/10, 24/10 en 7/11

In deze masterclass leer je wat nodig is om veranderingen in een complexe 
omgeving succesvoller te leiden, begeleiden en beïnvloeden. 

Je weet hoe je je eigen denkpatroon constant ter discussie kunt stellen en je je flexibiliteit kunt vergroten

Je hebt de sensitiviteit en vaardigheid ontwikkeld om de relaties in jouw organisatie in kaart te brengen en hier constructief 
mee te werken

Je bent in staat om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar jouw organisatie en verandersituatie

Je bent in staat te kiezen voor de oplossingsrichting die het beste aansluit bij jouw verandertraject en weet je welke rollen jij 
daarin kunt nemen



Effectief leiderschap
2 edities:
30/5, 13/6 en 27/6
14/11, 28/11, 12/12
Aanvullend bij deze masterclass: coachingsgesprek

In deze masterclass je je huidige leiderschapsprofiel en doorloop je een 
ontwikkelingstraject om effectieve en flexibele leiderschapsvaardigheden te 
kunnen inzetten in verschillende situaties.

• Bewustwording van je voorkeurspatronen, denkwijzen en gedrag en de impact 
daarvan op anderen / reflectie op actie en gedrag

• Versterking communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen

• Aanpassing aan de verschillende situaties waarin je organisatie, team of collega 
verkeert.

• Betrokkenheid creëren in een samenwerkingsverband

! Niet alleen voor leidinggevenden / voor iedereen die  effectiever 
wil zijn in je werk en werkrelaties.



Design Thinking
2 edities:
23/5, 30/5 en 6/6
31/10, 14/11, 21/11

In deze masterclass staat jouw persoonlijk ondernemend, analyserend en 
creatief oplossend vermogen centraal. Jouw innovatievermogen te laten 
groeien door kennismaking met Design Thinking, een succesvolle methode 
om mensgericht te innoveren.

Je weet op innovatieve wijze de behoefte en frustraties van jouw klanten, medewerkers, 
patiënten of gebruikers in kaart te brengen

Je bent in staat om een veelheid aan ideeën te ontwikkelen en te selecteren door verschillende 
creativiteitsprincipes en -tools toe te passen.

Je leert ideeën visualiseren, overbrengen op anderen en valideren met belangrijke stakeholders.

Van gevalideerd concept naar implementatie.



Verbindend Leiderschap
Start opleiding: elke eerste werkdag van de maand
Leeromgeving is je eigen praktijk / Online begeleiding en ondersteuning
6 maanden
Investering: € 2950

• Situatie waarin je je nu bevindt open verkennen en vastzittende 
patronen doorbreken 

• Anders denken omzetten in anders doen
• Vallen en opstaan; gestructureerd, methodisch met monitoring en 

feedback; situationele persoonlijke coaching; leren van praktische 
vaardigheden.

• reflecteer op je eigen gedrag en om aan de hand daarvan nieuwe 
gedragsopties te oefenen. Het is noodzakelijk om de verbanden te 
kunnen zien tussen het eigen gedrag en de tactisch-strategische doelen 
van de organisatie. 



Verbindend Leiderschap

• e-learning
• e-mails en opdrachtdocumenten waarmee je in je dagelijkse praktijk aan 

de slag gaat. 
• Elke maand een live online Q&A-sessie, waarin je vragen kunt stellen, 

dan wel ervaringen kunt delen over de inhoud van de opleiding met de 
trainer en eventuele andere deelnemers.

• Vier persoonlijke online coachgesprekken 
• Een buddy, waarmee je ervaringen en vraagstukken deelt en bespreekt



(Post) opleiding Verbindend Leiderschap
Start: februari en september
Leeromgeving is je eigen praktijk / Online begeleiding en ondersteuning
1 jaar
Investering: € 3250

Verder groeien in je leiderschap door:

• Je coachende rol als leidinggevende verder te ontwikkelen.

• Van je team een TOPTEAM maken.

• Een succesvolle beweging in je organisatie realiseren.

• Met partners komen tot robuuste samenwerking.



Post opleiding Verbindend Leiderschap

• Intake – je persoonlijke opdracht concreet maken
• Groepscoaching – elke maand 1 uur
• Buddycoaching - collega-deelnemer als buddy
• Reflectiegesprek - najaar en voorjaar, persoonlijk reflectiegesprek met je 

docent/coach.
• Live masterclasses - maandelijks live online masterclass van 1 uur over 

een inhoudelijk thema – achteraf kijken ook mogelijk



Volgende stappen

• Je ontvangt presentatie per mail
• Download Brochure

• Stel aanvullende vragen: 06 48 35 62 81
• Of mail naar info@umio.nl

• Inschrijven:
• https://managementcursussen.com/inschrijven/

https://managementcursussen.com/brochure-masterclasses-2021-2022/
mailto:info@umio.nl
https://managementcursussen.com/inschrijven/
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