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Management Skills 
Programma
Leer 6 essentiële management skills!
Gratis infosessie opleiding ‘Management Skills Program’

Agenda

⮚ Het MSP programma: 
• voor wie?
• en wat mag je verwachten?

⮚ Focus op jouw praktijk: hoe doen we dat?
⮚ Praktische informatie
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Trainers
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Het MSP programma in a nutshell
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“Ik help graag

anderen”

“Ik neem graag 

de leiding”

“Ik ken graag 

alle details”

“Ik heb

graag veel

afwisseling”

Dag 1:  Zelfinzicht 
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De 4 Leiderschaps-petjes

• Leider

• Manager

• Coach

• Expert

De 4 Leiderschaps-petjes

• Leider: inspirerend

• Manager: doelgericht

• Coach: ondersteunend

• Expert: kennis overdragend
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Dag 2:  Autonoom leiderschap

9

Dag 3:  Intrapreneurschap
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Dag 4:  Persoonlijke impact
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Dag 5:  Constructieve communicatie

12

11

12



23/01/2023

7

Dag 6:  Intervisie

13

Theorie meteen in de praktijk

2 invalshoeken
● Algemene werkomgeving

● Jouw werkomgeving

Voorbeelden:

● Wat zijn jouw talenten en aandachtspunten? 
● Hoe zou je bepaalde medewerkers anders kunnen aansturen?
● Bij verandering waarom krijg ik die persoon niet mee? 

Waar kan ik op letten?
● Ik ben te veel operationeel bezig en wil strategisch ook 

vooruit. Hoe pak ik dat aan?
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Ondersteund door het canvas leerplatform
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De kracht van het netwerk
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“De tweedaagse met de avondsessie bood echt 
een meerwaarde.  Niet alleen door de 
opdrachten maar zeker ook door de diverse 
samenstelling van de groep.“
Stef Geentjes, De Lijn

“Op basis van de opdrachten die we kregen, traden met elkaar in discussie en wisselden we spontaan 

ervaringen uit. Door je in de situatie van de andere in te leven, ontstaat er een boeiende dialoog. Je stelt 

vast dat de uitdagingen van leidinggeven in de verschillende sectoren vrij parallel lopen. En dat je heel wat 

van elkaar kan opsteken.”

Stijn Van Der Heyden, Psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw

Je moet ons niet geloven…
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“Deze opleiding heeft voor een enorme 
boost gezorgd van mijn vaardigheden. En 
natuurlijk is het verhaal nooit af. Maar mijn 
zelfvertrouwen als manager is wel enorm 
gegroeid.”
Kurt Van den broeck, Kerkstoel 2000+

“De klemtoon ligt van begin tot einde op 
praktische vaardigheden, workshops en 
voorbeelden. Uiteraard gaat de docent in op een 
aantal theoretische concepten, maar de hands 
on-technieken zijn veruit het belangrijkste. Je 
kunt hierdoor heel snel de vertaalslag maken van 
de opleiding naar je concrete jobomgeving.”
Karen Mariën, Atlas Copco

“Een leerrijke ervaring: ik heb de theorie 
niet alleen kunnen oefenen in de praktijk, 
het zorgt ook voor tastbare resultaten op 
de werkvloer nu ik weet hoe ik het beter kan 
aanpakken.” 
Kevin Weygaerts, Network Solutions
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Meer informatie en inschrijven

MANAGEMENT SKILLS PROGRAM (https://www.ncoi.be/ypoppnb)

Startdata 

2 maart 2023 Mercure South Antwerpen (donderdagen, 1 woensdag en 1 vrijdag)

12 oktober 2023 Full Online (donderdagen)

Investering: 

3.499 euro. 

10 % korting voor deelnemers aan deze sessie tot 14/02/2023

Met kortingscode infosessie p10
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Bedankt voor je 
deelname!
Team NCOI

015/79.16.30 team@ncoi.be www.ncoi.be
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