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Training 
 

Tussen leidinggeven en werkrelatie 
Voor leidinggevenden op de werkvloer 

 
 

 
 
 
 
 

Je eigen talent als tool! 
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Tussen Leidinggeven en werkrelatie 
 

 
Herkent u als leidinggevende het 
spanningsveld tussen de dubbelrol 
van leider en collega? Tussen 

aansturen en meewerken? Wil u 
graag meer inzicht in de 

wisselwerking tussen leidinggeven en 
relatie? 
 

Als leider bent u deel van de groep 
en u staat er ook buiten. Tegelijk 

bent u ook het model voor de groep 
waarmee u werkt. In dit 
spanningsveld speelt actie en reactie 

tussen leidinggevende en 
groepsleden. 

In deze zoektocht maken we kennis 
met concepten uit de Transactionele 
Analyse op het gebied van 

leidinggeven, macht en autonomie. 
Hierbij gaat het om rolverdeling, 

afspraken, eigenverantwoordelijkheid 
en communicatie. 
 

 
 

Tijdens deze workshop onderzoekt u 
hoe u omgaat met 

leidinggeven/macht in de 
professionele relatie. U leert de eigen 
kwaliteiten tot zijn recht te laten 

komen in de relatie en hoe uw kracht 
(potentie) in te zetten. 

 
 

 

De focus van deze workshop ligt op 
het uitwisselen van ervaringen en 

zelfreflectie op het thema tussen 
leidinggeven/macht en relatie. 
 

Korte theoriedelen worden 
afgewisseld met oefeningen en 

discussies. 
TA-concepten worden ingezet om 
kennis te verbreden en te verdiepen 

en de eigen houding te 
verduidelijken. 

 
Werkwijze: 
Theorie en praktijk wisselen elkaar 

af. Hierbij is er ruimte voor uw 
persoonlijke inbreng. 

 
Na afloop van deze praktische 
training: 

 kent u definities en TA-
concepten van macht; 

 heeft u inzicht in 
leidinggeven/macht en het 
onderhouden van relaties; 

 heeft u kennis van autonomie 
bevorderend gedrag; 

 kunt werkrelaties verdiepen; 
 kunt u werken met grenzen, 

onderhandelen en nee-zeggen; 

 heeft u kennis van sociale 
macht en onmacht in 

organisaties. 
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Doelgroep: 
 Organisaties die kennis willen 

verdiepen over 
leidinggeven/macht en relatie. 

 Leidinggevenden die willen 

werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. 

 
Geïnteresseerden zonder voorkennis 
van Transactionele Analyse zijn even 

welkom als degenen met TA-
ervaring. 

 

 
 

Praktische informatie: 
Twee dagen van 9.30 uur tot 17.00 
uur.  

We werken in een groep van 
maximaal 6 personen.  

Bij 100% deelname ontvangt u het 
certificaat Leidinggeven; tussen 
leidinggeven en relatie. 

 
 

Investering: 
De kosten van de tweedaagse cursus 

bedragen € 395,- (vrijgesteld van 
BTW). De prijs is inclusief koffie, 
thee, lunch. 

 
 

Trainer: 
Bart van de Wauw, 
CTA Organisational (u.c.) 

 

 
 

 
Zie voor de actuele data en plaatsen 
onze website. 
 

In-company trainingen worden in 
overleg ingepland. 

 
Meer informatie en aanmelden: 
Bart van de Wauw 

Tel.: 045-4040650  
Email: opleiding@continue-ct.nl 
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