
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breinproof leiding geven aan vitaliteit 
Leidinggevenden hebben steeds vaker de rol van casemanager. Zaken die horen bij verzuim en preventie, komen 

daardoor bij hen te liggen. Waar personeelszaken de in –en outs kennen, de noodzaak en het nut weten van het 

uitvoeren van beleid, zijn leidinggevenden vaak minder goed hierin opgeleid.   
 

Zaken die wij in de praktijk horen en zien:  

 Uitvoering van regels kan een formaliteit zijn; de achterliggende gedachte ontbreekt, waardoor zaken niet 

doelbewust worden uitgevoerd.  

 De hectiek van de dag kan meer aandacht vragen dan de lange termijn en de consequenties hiervan zijn 

vaak minder zichtbaar voor de leidinggevende. 

 Het voeren van verzuimgesprekken en het schakelen tussen de rol van leidinggevende en collega wordt 

als lastig ervaren. 

 Het belang van het volgen van beleid, beseffen welke verantwoordelijkheid een leidinggevende heeft en 

die nemen, kan onvoldoende aanwezig zijn. En dat niet alleen als medewerkers ziek zijn maar ook ter 

preventie van uitval door signalering en het ondernemen van gerichte acties en interventies.  
 

Om leidinggevenden inzicht en handvatten te geven om met bovenstaande zaken om te gaan, heeft Thaeles de 

training ontwikkeld: Breinproof leiding geven aan vitaliteit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak 

De training kan in company gegeven worden en in een 

open inschrijving variant. We gaan met u in gesprek 

om te onderzoeken waar de behoeftes van leiding-

gevenden liggen in uw organisatie. Op basis hiervan 

maken we een training op maat. Dit kan al in de vorm 

van een workshop van 1 dagdeel waarbij een 

praktische invulling wordt gegeven aan de concrete 

vragen die spelen. Doel is om directie winst te behalen 

zodat deelnemers de volgende dag al situaties beter 

aan kunnen pakken.  

 

Voor de open inschrijving hanteren we een programma 

bestaande uit een aantal vaste componenten waarbij er 

voldoende ruimte is om in te gaan op vragen en 

actuele casussen. In deze variant nemen 

leidinggevenden van verschillende organisaties deel 

aan de training waardoor kennis en vaardigheden 

kunnen worden uitgewisseld. 

 

Het gehele trainingsprogramma wordt op een 

“breinproof” methode uitgevoerd. Dit betekent dat er 

veel variatie is in materiaal, werkvormen, kijken en 

ervaren. Deelnemers worden op diverse manieren 

geprikkeld en de kennis wordt zodanig aangereikt dat 

deze direct vertaalbaar is in de actualiteit van het werk. 

 

Werkwijze 

De trainingen worden verzorgd door een adviseur / 

trainer in combinatie met een van onze eigen 

arbeidsdeskundigen. 

 

In de open inschrijving training worden de volgende 

thema’s behandeld: 

 Waar sta ik als leider 

 Focus geven aan vitaliteit 

 Regie in eigen hand nemen 

 Regisseren in lastige situaties 

 Het borgen van de nieuwe vaardigheden  

Door middel van opdrachten, oefenvormen en 

casussen zullen deelnemers veel gelegenheid krijgen 

om zelf te ervaren, te oefenen, te leren en zich de 

nieuwe items eigen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat van de training  
De training (open inschrijving) omvat 3 dagdelen. 

Een leidinggevende heeft na het volgen van de training het 

volgende bereikt: 

 inzicht in eigen mindset, mogelijkheden om leiding te 

geven gericht op vitaliteit 

 inzicht in kansen en knelpunten in de eigen afdeling 

daar waar het gaat om vitaliteit en verzuim, en kan 

hier adequaat mee omgaan 

 kan voorbeeldgedrag tonen en neemt eigenaarschap 

voor vitaliteit en verzuim binnen de afdeling 

 kan schakelen en treedt op als regisseur in lastige 

praktijksituaties 

 kan ‘oplossingsgericht coachen’ bij verzuimsituaties 

 is zodanig getraind dat het aangeleerde gedrag direct 

ingezet kan worden in de praktijk 

 
Planning en investering 
De training (open inschrijving) zal plaatsvinden op: 

23 april, 18 juni en 1 oktober 2015, steeds één dagdeel in 

de middag op een locatie in de regio Venlo. 

 De investering voor de open inschrijving training 

bedraagt per persoon € 550,- excl. BTW. 

 Voor de in company training maken wij een 

prijsvoorstel op maat. 

  

Over Thaeles 
Thaeles is een professionele dienstverlener op het gebied 

van mens, werk en verandering met uitgebreide ervaring 

op het gebied van vitaliteit en verzuim. Wij hebben ervaring 

met bewustwordingsprocessen en verandertrajecten, 

zowel op individuele basis als binnen groepsprocessen.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de training of het maken van 

een afspraak kunt u contact opnemen met 

Gwendolyn van Kuijen 06-42417814 

Gertie Verreck  06-81418171 

U kunt ook bellen met ons centrale nummer 077-4650785. 

 

Voor meer informatie over Thaeles verwijzen wij naar onze 

website www.thaeles.nl.  
 

 

http://www.thaeles.nl/

