Leergang leiderschap voor logistiek en supply chain
managers: Nog enkele gratis plaatsen vrij!
Waar staat u als manager?
U heeft uw supply chain geoptimaliseerd
U heeft uw operationele processen geoptimaliseerd
U heeft uw medewerkers geoptimaliseerd…..?
U heeft uzelf geoptimaliseerd….. ??
Of stelt u zichzelf regelmatig de volgende vragen?
Waarom krijg ik mijn klant niet mee?
Waarom krijg ik mijn medewerkers niet mee?
Waarom krijg ik mijn collega’s niet mee?
Waarom krijg ik mijn leidinggevende niet mee?
Waarom krijg ik geen gelijk?
Het valt op dat de manager in de logistiek (U?) vaak procesmatig sterk analytisch onderlegd is, maar
vaak te weinig ervaring heeft op het gebied van (coachend) leidinggeven. Er worden soms te grote
carrière stappen genomen waarbij de manager met vooral veel inhoudelijke kennis maar ook beperkte
leidinggevende ervaring een management team in stapt. Hierdoor komt de manager ineens in
aanraking met een diversiteit aan meningen, belangen en agenda’s terwijl de manager hier nog niet
tegen opgewassen is. Deze leergang over leiderschap is ontwikkeld om juist daarin te voorzien en
geeft u antwoord en oplossingen op vragen die beginnen met ‘waarom krijg ik…….’ En eindigen met
‘niet mee?’.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.leiderschapsdna.nl.
Resultaat?
In een 6-daagse leergang ontdekt u uw waarheid over leiderschap voor de logistiek manager.
Tijdens deze leergang speelt u de hoofdrol, zodat u inzicht krijgt in uw drijfveren op het gebied van
leiderschap. Hierdoor bent u in staat om uw managementfunctie verder te ontwikkelen en direct toe te
passen in de dagelijkse praktijk met de volgende resultaten als gevolg:





Kortere doorlooptijden van implementaties
van nieuwe klanten, processen en
veranderingen door een veel groter
bewustzijn van het eigen gedrag en het
geven van aandacht en juiste
benaderingswijze van stakeholders (klant,
directie, collega’s, medewerkers, etc.)
Forse verkleining van de kans op het
effect dat managers tegen het plafond van
hun kunnen aan lopen omdat zij
onvoorbereid een volgende carrière stap
gemaakt hebben.





Grotere effectiviteit in het dagelijkse
leidinggevende werk door het vinden van
de juiste ingang en daarmee draagvlak bij
medewerkers, collega’s, directie en
klanten.
Verkleining van de kans dat iemand als
manager mislukt en als ‘ niet geschikt’
gezien wordt en waaraan vervolgens ook
direct kosten voor outplacement, integratie
op een andere functie en het werven van
nieuw management verbonden zijn.

Aanbod van Dinalog aan logistiek dienstverleners en
verladers om het leiderschap in hun organisatie
verder te ontwikkelen.
Dinalog zet zich samen met o.a. EVO, TLN en VLM in voor open innovatie van de Nederlandse
logistieke bedrijfstak. Samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners is daarbij een
belangrijke voorwaarde. Innovatie kan niet zonder kennisontwikkeling. In deze context is er een nieuw
initiatief ontwikkeld door LeiderschapsDNA.nl. Dit initiatief focust zich geheel op het ontwikkelen van
leiderschap in de logistiek en supply chain.
Dinalog betaalt 6 maal de 2e deelnemer
Zoals gezegd is samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners een hele belangrijke
voorwaarde voor innovatie. Daarom biedt Dinalog de eerste 6 koppels van een verlader en een
logistiek dienstverlener de kans om samen naar de cursus te gaan. Twee voor de prijs van één, als u
zich als koppel inschrijft.
Door deze constructie wordt er niet alleen aan de leiderschapsontwikkeling van uw logistiek- of van
supply chain manager gewerkt, maar kan er ook een positieve interactie ontstaan tussen klant en
dienstverlener waardoor het wederzijds begrip en vertrouwen zal groeien.
U kunt zich aanmelden bij r.palland@leiderschapsDNA.nl of via 0411-647000.
U betaalt de rekening voor 2 deelnemers en stuurt het origineel vervolgens naar Dinalog, ter attentie
van de financiële administratie. Dinalog stort dan de kosten voor 1 deelnemer à € 3475 excl. BTW op
het door u aangegeven rekeningnummer. Het aanbod geldt voor de eerste 6 koppels. De leergang is
geschikt voor HBO/WO opgeleide managers die gedurende enige tijd werkervaring hebben in de
logistieke sector, mogelijk ook al in een leidinggevende rol.
Door welke drijfveren wordt uw gedrag bepaald?
DNA is de drager van alle erfelijke informatie die u bezit. Tijdens deze leergang gaan wij samen met u
op zoek naar de ‘leiderschap genen’ die bepalend zijn voor uw gedrag.
Wat maakt deze leergang over leiderschap zo uniek?
Er is een groot aantal scholingsmogelijkheden in de logistiek op het gebied van technische kunde en
kennis. Denk hierbij aan voorraadbeheer, demand- en supply management en integrale fysieke
distributie, al deze zijn vrij technisch gericht. Daarnaast zijn er ook opleidingen voor managementtaken
maar juist de combinatie van logistiek en leiderschap ontbreekt. Bij deze leergang van leiderschap
wordt er niet alleen ingegaan op het instrumentele gedeelte maar vooral op de zingeving.
Niet alleen het aanreiken van handgrepen op gebied van leiderschapsvaardigheden en stijlen, maar
door een slag dieper te gaan, de deelnemer kennis te laten maken met zijn of haar eigen drijfveren en
die van anderen: Uw waarheden over leiderschap.
De programmamanagers Roland Slegers (06-22613613) of Pieter Keeris (06-15006728) vertellen u
graag meer over deze unieke belevenis voor u als manager.
Meer informatie vindt u via: http://www.leiderschapsdna.nl

