
Traject leiderschap

Open aanbod : leiderschapstraject

Een jaaropleiding voor leidinggevenden van september 2022 
tot juni 2023

In dit jaartraject onderzoeken we zulk leiderschap in al 
z’n dimensies. Hoe breng je leiderschap in verbinding 
met de identiteit van de organisatie? Leidinggeven als 
complementaire rol. De leidinggevende als kompas van het
team. Leidinggevende als teamcoach. Er worden kaders en
modellen uitgewerkt en er wordt systematisch een 
terugkoppeling gemaakt naar je eigen praktijk. Je verwerft 
niet enkel inzichten maar groeit ook als leidinggevende.

1.leidraad

het boek “ zonder leiders geen 
zelfsturing”

Een boek waarin twee leidende principes 
en drie axioma’s de rode draad vormen 
voor organisatieontwikkeling in functie 
van autonome teams.

Verschenen 13 november 2018, 
uitgegeven door Lannoo

Contact opnemen

Telefoon: +32496178905
E-mail: info@vocabis.be
Web: www.vocabis.be

Brochure: 
https://www.vocabis.be/sites/default/files/d
ocuments/brochure_open_opleiding.pdf

VOCABIS
Bevelsesteenweg 16A
2222 Heist op den berg

VOCABIS

HR social profit

http://www.vocabis.be/
https://www.vocabis.be/sites/default/files/documents/brochure_open_opleiding.pdf
https://www.vocabis.be/sites/default/files/documents/brochure_open_opleiding.pdf


“De essentie van leiderschap is om meer
leiders voort te brengen, niet meer 
volgers”

2.Hoe schrijf je in?

Inschrijving mogelijk tot 08 juli 2022

Je stuurt een mailtje naar info@vocabis.be met als onderwerp
“ ik schrijf me in voor het leiderschapstraject” en volgende
gegevens:

Naam
functie
organisatie
adres
telefoonnr.
emailadres

Vervolgens krijg je een uitnodiging tot betaling. Je 
inschrijving is definitief na betaling.

Ook mogelijk in house

Je kan deze opleiding ook in je organisatie 
binnenhalen. Neem contact via info@vocabis.be 
--------------------------------------------------

“If your actions inspire others to dream more, learn more,do 

more and become more, you are a leader “
J.Q. Adams

-----------------------------------------
Wat het kost
Voor het hele traject: €  2750,00 ( btw inclusief)Bij
meerdere inschrijvingen van 1 organisatie geldt een 
korting van 10% per persoon
wat je kijgt
-6 dagen opleiding
-5 halve dagen intervisie
- 1 dag certificering
-het boek “ zonder leiders geen zelfsturing”
-uitgebreide documentatie
- verzorgd onthaal en op de hele dagen een lunch

Michel Rosius

Senior consultant, opleider, coach, teamcoach, 
organisatiecoach, auteur

Waar?

Het Achterhuis
Diksmuidestraat 41
9000 Gent

Bereikbaarheid:

Station Gent-Sint-Pieters :
10 min. stappen

De Smet de Naeyerpark (parking):
3 min. stappen
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