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



Wie zijn wij?
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Audrey Van den Bempt is Product Manager voor de opleidingen, 
trainingen en congressen in de domeinen leidinggeven hr en 
hse. Ik volg de trends en ontwikkelingen in de vakgebieden en 
vertaal ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan 
de leerbehoeften van professionals.

Nanou Pauwels is salesmanager van het in company team. Wij 
verzorgen al jullie opleidingen op maat binnen de organisatie. We 
streven ernaar om jullie partner te zijn in het vinden van de beste 
leeroplossing voor jou en jouw organisatie.



Welkom
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Agenda

➢ Overzicht MSP programma

➢ Teaser

➢ Praktische informatie

➢ Q&A



trainers
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Praktische afspraken tijdens de sessie
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Deze sessie wordt opgenomen. Als je niet in beeld wenst te 
komen of niet wilt dat jouw naam in beeld verschijnt kan je deze 
nu uitzetten.

Op het einde van de sessie is er tijd voorzien voor vragen.  Je 
kunt jouw vragen doorheen de sessie stellen via de chat. Ze 
worden zeker beantwoord.

Bedankt om jouw microfoon te muten om te voorkomen dat de 

sessie verstoord wordt door achtergrondgeluiden.  



Overzicht MSP programma
• Dag 1: Inzicht in jezelf

• Insights Discovery

• Talentenscan

• Dag 2: Ik en de ander

• Situationeel leiderschap

• Leiderschap en stressmanagement

• Performance management (intervisie)

• Dag 3: Intrapreneurship

• Teamdynamiek

• Strategisch denken

• Workshop: mijn lange termijn visie

• Dag 4: Managen van een veranderende omgeving

• Scrum methodiek (intervisie)

• Projectmanagement methodiek

• Changemanagement methodiek

• Communicatietechnieken

• Review meetings

• Aankondigen van een verandering

• Aankondigen van een top-down beslissing

• Dag 5: Leiderschap en communicatie

• Presentatietechnieken

• Functioneringsgesprekken

• Leidinggeven in moeilijke situaties

• Dag 6: Projectvoorstelling

• Voorstelling van persoonlijk project

• Workshop: Hot seat exercise



MSP

• Wie? iedereen die wil doorgroeien van expert naar een eerste 
managementfunctie. Leidinggevende ervaring is niet vereist.

• Hoe? 

- Digitaal

- Klassikaal met overnachting

• Waarom?

- 6 essentiële management skills

- 6 dagen intensief leren en netwerk uitbouwen

- Praktijkcase waarmee u het geleerde vertaalt naar de praktijk

- 2 trainers: dubbel zoveel inzichten en ervaringen

- Focus op uw praktijk
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Teaser
Aankondiging van een verandering …
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Wij hebben beslist om …
Verwarring

OntgoochelingEnthousiasme

Woede
Angst

Blijheid Frustratie

Onrust Goesting

Ongeloof

Ongeduld

Weerstand

Verdriet

Verontwaardigd

Ongemakkelijkheid

Zenuwachtig

Gestrest

Onveilig

Paniek

Wanhopig



11

Wij hebben beslist om …
Verwarring

OntgoochelingEnthousiasme

Woede
Angst

Blijheid Frustratie

Onrust Goesting

Ongeloof

Ongeduld

Weerstand

Verdriet

Verontwaardigd

Ongemakkelijkheid

Zenuwachtig

Gestrest

Onveilig

Paniek

Wanhopig

Frustratie



Eigenschap van frustratie
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• Het is in vele gevallen gebaseerd op 
ervaringen van het verleden

• Het zit buiten de impact zone van de 
persoon

• Het heeft te maken met een gevoel 
van ‘onmacht’

• Het gaat om een gevoel – geen 
(verkeerd) gedrag



Hoe frustratie ombuigen?
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Tip: Hoe kan je frustratie detecteren?

Luister naar de beperkende overtuigingen
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• “Zij die beslissen hebben het gemakkelijk zeggen …”

• “Wij worden wel geconfronteerd met de reacties, zij (= de 
directie) niet hè …”

• “Zij verdienen genoeg geld, dat ze onze problemen nu ook maar 
zelf oplossen …”

• “Ik word daar niet voor betaald!”

• “Dat staat niet in mijn job-beschrijving!”

• …



Hoe frustratie ombuigen?
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• Tip: Luister naar de beperkende overtuigingen

• Trick:

• Tool:  



Mensen veranderen alleen als zij dat willen! 
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Een gedrag kan je

‘gemakkelijk’ bijsturen … een gevoel niet!!!



Trick: Zorg dat de mensen zelf inzicht krijgen
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Hoe frustratie ombuigen?
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• Tip: Luister naar de beperkende overtuigingen

• Trick: Mensen een (eigen) inzicht geven

• Tool:  
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Out of impact zone:
• Ik hoef geen verantwoordelijkheid te nemen
• Het is/voelt heel comfortabel

Influence zone:
• Ik neem een gedeelde verantwoordelijkheid
• Actie nemen is nodig om iets te bereiken

Impact zone:
• Ik neem verantwoordelijkheid
• Moed is nodig om ‘uw nek uit te steken’



Tool voor Frustratie
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Tool voor Frustratie
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Tool: De persoonlijke kracht matrix
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Heb ik impact op de situatie?

Sp
en

d
ee

r 
ik

 t
ijd

/e
n

er
g

ie
a

a
n

 d
e 

si
tu

a
ti

e?

JA NEEN

JA
N

EE
N



Tool: De persoonlijke kracht matrix
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Actie 
ondernemen 
(binnen impact zone)

Verzetten
Klagen

Opgeven
Gelaten zijn

Bewust
accepteren

Heb ik impact op de situatie?
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Tool: De persoonlijke kracht matrix
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Vertrouwen



Hoe frustratie ombuigen?
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• Tip: Luister naar de beperkende overtuigingen

• Trick: Mensen een (eigen) inzicht geven

• Tool: Gebruik de Persoonlijke kracht Matrix als spiegel



Meer informatie en inschrijven
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MANAGEMENT SKILLS PROGRAM

Startdata 6 oktober 2021

21 april 2022 

Vorm: digitaal

Investering: 3066 euro. 10 % korting voor deelnemers aan deze sessie tot 30/09 
(code infosessiep10 vermelden bij inschrijving)
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Audrey Van den Bempt
015 79 16 66
avandenbempt@ncoi.be

Nanou Pauwels
015 79 40 54

npauwels@ncoi.be

Vragen: open trainingen Vragen op maat trainingen

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/management-skills-program-meer-impact-door-betere-managementvaardigheden.html?utm_medium=email&utm_source=ncoilearning&utm_campaign=p-bpm-lead-ypoppnb&utm_content=r-custom-text-nl&utm_term=ypoppnb
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Gratis infosessie: Mini-Mba: Business essentials voor 
management talent
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Op zoek naar een programma waar je alle essentiële managementkennis en –
competenties ontdekt om verder te kunnen groeien in jouw functie? 

Schrijf je dan in voor de gratis infosessie 

‘Mini-Mba: Business essentials voor management talent’ 

op 6 oktober 2021.  

Type here the title of the presentation

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/gratis-infosessie-mini-mba-business-essentials-voor-management-talent.html&utm_medium=email&utm_source=ncoilearning&utm_campaign=p-bpm-bus-bekunnb-fb&utm_content=r-custom-text-nl&utm_term=infosessie
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https://www.ncoi.be/nl/opleiding/management-skills-program-meer-
impact-door-betere-managementvaardigheden.html.

https://www.ncoi.be/nl/opleiding/management-skills-program-meer-impact-door-betere-managementvaardigheden.html


Thank you for 
your attention!
Team NCOI

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

mailto:team@ncoi.be
http://www.ncoi.be/

