
PERSOONLIJKE LEIDERSCHAP IN EEN 
TECHNISCHE OMGEVING 
 

Het succesvol implementeren van assetmanagement vergt de nodige kennis en 

leiderschap. Immers assetmanagement met de procesketen-gestuurde be-

nadering vraagt om andere competenties van medewerkers. Aspecten als cultuur, 

gedrag en leiderschap komen dan al snel ter sprake. In de ISO 55000 is om die 

reden ook veel ruimte ingericht voor leiderschap en het creëren van draagvlak. 

Tijdens de training ‘Persoonlijk Leiderschap’ van IES Asset Management leer je 

om als leidinggevende in een technische omgeving het assetmanagement traject 

te begeleiden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT 

• Afspraken maken 

• Leiderschap kunnen toepassen in verschillende situaties 

• Omgaan met onmacht 

• Creëren van autonomie 

• Inzicht in wat jouw plek is in het geheel 

• Inzicht in groepsontwikkeling  

 

PROGRAMMA 
De training biedt een leerproces met een continu karakter over een periode van 4 

maanden. Totaal zijn er 5 bijeenkomsten van 1 dag. De eerste bijeenkomst is ken-

nismaken en introductie. Bijeenkomst 5 is een supervisie bijeenkomst waar we 

terug kijken op de totale leergang. Tussen de bijeenkomsten is er ruimte voor indi-

viduele en groepsopdrachten die in intervisie groepen worden behandeld.  

 

 

TRAINING VOOR ALLE-
TECHNISCHE PROFESSI-
ONALS DIE DE POTENTIE 
HEBBEN OM EEN LEI-
DINGGEVENDE FUNCTIE 
TE VERVULLEN  

 

INCOMPANY 

IES biedt de training op maat voor 
jouw organisatie. De training is dus 
optimaal afgestemd op de situatie en 
ontwikkelwensen van jouw organisa-
tie. Waar en wanneer jij dat wil!  
Minimaal 8 deelnemers en maximaal 

16 deelnemers. 

 

STUDIE BELASTING (60 UUR) 

Bijeenkomsten +/-         30 uur 

Leeswerk +/-          15 uur 

Intervisie +/-          15 uur 

 

PRIJS 

5- daagse training ‘persoonlijke lei-

derschap in een technische omge-

ving’ €2200,- 

Dit bedrag is per persoon, inclusief 

locatie, koffie/ thee en lunch en ex-

clusief BTW.   

 

DOCENT 

 

 

 

INSCHRIJVEN / MEER INFOR-

MATIE 

Neem vrijblijvend contact op met Jan 

Mens via email: jan.mens@iesbv.nl 

of via ons kantoornummer 

0707400470.    

 

 

ing. Jan Mens 
Algemeen directeur, trainer 
en coach 

mailto:jan.mens@iesbv.nl

