
RESULTAATGERICHT LEIDING GEVEN

Resultaatgericht werken is méér dan even een nieuwe werkwijze invoeren. Het 

gaat zeker niet alleen om structuur of technieken, maar veel meer over de juiste 

houding en vaardigheden om het met elkaar te doen. En dáár ligt de uitdaging bij 

het resultaatgericht leiding geven.

OPEN TRAINING

HELDERE AFSPRAKEN EN FOCUS IN HET TEAM



www.oraki.nl
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Want

• Hoe maak je de stap van organisatiedoelen naar 

persoonlijke resultaten en ontwikkeling?

• Hoe maak je daar samen heldere (SMART) 

afspraken over?

• Kun je ook collectieve resultaatafspraken maken?

• Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich eigenaar 

voelen van hun resultaten en de voortgang?

• En mogen collega’s onderling elkaar aanspreken 

op resultaat en competenties?

Het zijn allemaal vragen die bij leidinggevenden 

opkomen als ze resultaatgericht leiding willen geven.

LEIDING GEVEN = 3 V’S GEVEN

Resultaatgericht leiding geven gaat niet over controle, maar over 

loslaten en verwachtingen managen. Het gaat niet over input, 

maar over output en eigenaarschap van medewerkers. 

Daarvoor heeft de medewerker de 3 V’s nodig: Vertrouwen, 

Vrijheid, Verantwoordelijkheid.

In deze training leer je hoe je je medewerker deze 3 V’s kunt 

geven.

VOOR WIE?
Je bent een manager die helder richting wil geven. Je wil van 

tevoren afgesproken resultaten samen met je team behalen. Je 

wil je medewerkers de ruimte geven om de resultaten te behalen, 

waarbij jij op gepaste afstand blijft. Uiteraard ben je wel betrokken 

en verantwoordelijk voor het faciliteren en coachen van je team. Je 

streeft naar een succesvol team dat eigenaarschap laat zien.

INHOUD
• Resultaatgericht coachend leiding geven: ruimte voor initiatief en 

zelfsturing.

• Managen van verwachtingen: heldere kaders en afspraken.

• Het maken van concrete afspraken over werkresultaat en 

competentieontwikkeling: SMART met een extra A.

• Medewerkers ondersteunen bij het zelf maken van 

resultaatafspraken: je gaat dus niet voorzeggen of overnemen.

• Vertalen van organisatiedoelen naar persoonlijke 

resultaatafspraken en sturen op resultaat.

• Stimuleren van een proactieve houding en eigenaarschap.

• De 3 V’s van Resultaatgericht werken: Vrijheid, Vertrouwen, 

Verantwoordelijkheid.

• Ruimte geven aan zelforganisatie van medewerkers: loslaten.

• Resultaatgerichte communicatie: helder, concreet, positief 

kritisch, vragen stellen en doorvragen.

• Voortgangsbewaking: betrokkenheid in plaats van controle.

• Bijstellen van gemaakte afspraken.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 

eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 

leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 

inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en verwachtingen. 
Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze input om focus in 
het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen we 
contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
De training Resultaatgericht leiding geven bestaat uit 2 losse dagen 

met tussenliggende praktijk- en oefenperiodes. In die oefenperiode 

ga je aan de slag met jouw eigen praktijkcasus(sen). Tijdens de 

volgende sessie delen we ervaringen en scherpen we alles verder 

aan. En natuurlijk leer je ook van andere deelnemers (en zij van jou).

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
Resultaatgericht leiding geven is een praktijkgerichte training met 

beperkte, ondersteunende theorie. Je gaat veel oefenen, onder 

andere aan de hand van je eigen meegebrachte casussen. Dat 

oefenen doe je samen: je leert dus ook veel van elkaar. En je gaat 

met concrete resultaten naar huis.

NA DE TRAINING
• Weet je hoe jij je team resultaatgericht kunt en wil aansturen.

• Kun je je team meenemen en stimuleren in resultaatgericht 

werken.

• Ben je vaardiger in resultaatgericht werken en het managen van 

verwachtingen.

• Kun je schakelen tussen sturen en loslaten en tussen managen 

en coachen.

• Heb je je coachende stijl van leiding geven verbeterd.

• Voel je je minder verantwoordelijk en kun je eigenaarschap leggen 

en laten waar die hoort.

• Heb je een aantal concrete, resultaatgerichte afspraken over werk 

en ontwikkeling van je medewerkers.

EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD
• Resultaatgerichtheid c.q. focus op resultaat

• Heldere communicatie over verwachtingen

• Coachend leiding geven
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INVESTERING

De training: €800

Locatie en catering: €140

TOTAAL (excl. btw): €940

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/resultaatgericht-leiding-geven

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.
ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/resultaatgericht-leiding-geven

