
 

 
 
 

Houd koers, iedereen aan boord en alle hens aan dek!  
Meerdaagse training gespreksvaardigheden voor (beginnend) 
leidinggevenden aan boord van de Medusa F. 
 

➢Direct toepasbaar in de praktijk 
 

➢Met coaching on the job na afloop 
 

➢Met een beetje theorie 

● Nieuwste inzichten en theorieën rond leiderschap 
● Stijlen van leidinggeven en situationeel leiderschap 
● Kerncompetenties van de leidinggevende 
● Communicatie en gedragsverandering 

 

➢Met flink wat reflectie 

● Kernwaarden en drijfveren 
● Kernkwaliteiten en valkuilen 
● Voorkeursstijl 
● Persoonlijke visie op leiderschap en het belang van authentiek 

leiderschap 
 

➢Maar vooral met heel veel praktijk  

● naar keuze een selectie uit de volgende onderdelen: 
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Communiceren kun je leren  Vast onderdeel 1 dagdeel 

○ De basisprincipes van effectieve communicatie met o.m. het 
belang van (de goede) vragen stellen en (echt) luisteren 
voor effectieve communicatie 

  

Feedback: een kunde, geen kunstje Vast onderdeel 2 dagdelen 

○ Stimuleer een op groei en ontwikkeling gerichte cultuur door  
○ Feedback te geven volgens de regels der kunst zonder dat 

het een ‘kunstje’ wordt 
○ Feedback te vragen 
○ En feedback kritisch, maar gracieus te ontvangen 

  

Selectiegesprek  Keuze onderdeel 1 dagdeel 

○ Een selectiegesprek met betrouwbare uitkomsten 
○ Criteriumgericht interviewen, een goede voorbereiding is het 

halve werk 
○ Scheiden van observeren en beoordelen 
○ Do’s en dont’s vooraf, tijdens en na afloop van het gesprek 
○ Met gespreksleidraad 

  

Het goede gesprek mét de medewerker  Keuze onderdeel 1 dagdeel 

○ Over het functioneren en de ontwikkeling van de 
medewerker 

○ Introductie flow-model 
○ Over eigenaarschap van de medewerker en 

resultaatafspraken over productiviteit, kwaliteit, werkplezier 
en duurzame inzetbaarheid 

○ Met tips voor voorbereiding, organisatie en verslaglegging 
○ Met gespreksleidraad 

  

Verzuimgesprek Keuze onderdeel 2 dagdelen 

○ Lastige situaties bespreken 
○ Wat mag nog wel/niet meer in het kader van de Arbowet en 

Privacywetgeving? 
○ Introductie gedragsgerichte benadering 
○ Gericht op voorkomen en terugdringen van verzuim 
○ Het gesprek vóór de medewerker verzuimt. 

  



   
 

 
 
 
 

 

○ Het gesprek als medewerker langdurig of frequent kort 
verzuimt. 

○ Met gespreksleidraad 

Slecht nieuws gesprek Keuze onderdeel 1 dagdeel 

○ Hoe breng je slecht nieuws? (bijvoorbeeld bij voorgenomen 
beëindiging van de arbeidsrelatie) 

○ Hard op de boodschap, zacht op de relatie 
○ Met gespreksleidraad 

  

Exit Interview Keuze onderdeel 1 dagdeel 

○ Wat levert het op en hoe voer je zo’n gesprek? 
○ Met gespreksleidraad 

  

Teamoverleg Keuze onderdeel 2 dagdelen 

○ Organiseer een teamoverleg dat wel iets oplevert  
○ Inzicht in groepsdynamica 
○ Omgaan met weerstanden 

 

  

➢Praktische informatie  
○ Trainer met ruime praktijk ervaring als leidinggevende en adviseur. 
○ Max 3 deelnemers. 
○ Individuele deelname of samen met  collega's als onderdeel van een MD 

programma. 
○ Ma-wo, di-do, wo-vr. Data in overleg. 
○ Prijs € 850,- excl. BTW. 

 

➢Inclusief 
○ Intake vooraf om inhoud training af te stemmen op persoonlijke leerdoelen. 
○ Trainingsmateriaal. 
○ Accommodatie voor training en overnachting. 
○ 2x Ontbijt, 2x lunch, 2x avondmaaltijd, drankjes en versnaperingen. 
○ Een rondvaart langs de prachtige oevers van het Schelde Rijnkanaal. 
○ 2x coaching on the job als follow up tot twee maanden na afloop van de training. 

 
○ En uiteraard coronaproof! 

 
  



   
 

 
 
 
 

 

Programma 7 dagdelen 
 

Dag 1 

Middag (inschepen vanaf 16.30 u) 
Welkom aan boord. Veiligheidsinstructies ook in verband met Corona. Rondgang over het 
schip boven- en benedendeks. 
Ontspannen nadere kennismaking met elkaar.  
Maken van afspraken hoe we gedurende de training met elkaar en met hetgeen wordt 
besproken omgaan.  
Managen van de verwachtingen in relatie tot persoonlijke leerdoelen. Toelichting op het 
globale programma. 

 

Avond 
Korte theoretische inleiding over leiderschap, leiderschapsstijlen en (situationeel) 
leidinggeven voor een gedeelde beeld- en begripsvorming. 
 
Introductie van een handzaam model om gedrag van jezelf of de ander te duiden en te 
beïnvloeden ter vergroting van de professionele en persoonlijke effectiviteit. Het model 
wordt gedurende de training regelmatig gebruikt. 
 
Oefening om persoonlijke kernwaarden, drijfveren, kernkwaliteiten en valkuilen en 
voorkeursstijl te achterhalen. Wat vind ik belangrijk?  Waarom wil ik eigenlijk 
leidinggevende zijn? Waar ben ik van nature goed in? Hoe gedraag ik me onder invloed 
van stress?  
 
De kerncompetenties van een leidinggevende en tips om deze (verder) te ontwikkelen. 

Dag 2 

Ochtend 
➢ Terugblik op de opbrengst van dag 1 en onderkennen van het belang ervan voor het 

vervolg 
➢ Gezamenlijk afstemmen dagprogramma 

 
Effectief communiceren 

➢ Inleiding effectief communiceren aan de hand van handzaam communicatiemodel. 



   
 

 
 
 
 

 
➢ Oefenen met luisteren, samenvatten en doorvragen 

Middag 
Feedback: een kunde, geen kunstje 
➢ Theoretische inleiding 
➢ Aanleren deelvaardigheden 

Avond 
Feedback: een kunde, geen kunstje  

➢ Oefenen in praktijksimulatie 

Dag 3 

Ochtend 
➢ Terugblik op de opbrengst van dag 2 en onderkennen van het belang ervan voor het 

vervolg 
➢ Gezamenlijk afstemmen dagprogramma 

 
Praktische vaardigheid naar keuze 

➢ Theoretische inleiding 
➢ Aanleren deelvaardigheden 
➢ Oefenen in praktijksimulatie 

Middag (tot ca. 17.00 aan boord) 
Praktische vaardigheid naar keuze 

➢ Theoretische inleiding 
➢ Aanleren deelvaardigheden 
➢ Oefenen in praktijksimulatie 

 
Evaluatie 

➢ Inhoud 
➢ Vorm 
➢ Leeropbrengsten  
➢ Afspraken. Wat ga je op het werk als eerste toepassen  

 
Er wordt hard gewerkt, maar gelukkig  zijn er ook voldoende momenten voor ontspanning, 
bijvoorbeeld tijdens de maaltijden, gezellig op het achterdek of bij minder weer knus in het 
vooronder. En ergens gedurende het programma varen we natuurlijk uit voor de ultieme 
maritieme ervaring. 



   
 

 
 
 
 

 

➢Medusa Maritiem maakt leren leuker en effectiever! 
 

 


