EFFECTIEF LEIDINGGEVEN
( Lea der Effectiveness Trai ni ng ® ; L.E.T.)
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INLEIDING
Om als organisatie tot professioneel resultaat te komen is kennis van communicatievaardigheden minstens zo belangrijk als kennis van uw product. Sterker nog, relationele en
communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen in elke werksituatie, ongeacht
afdeling, functie, rol, taken of werkzaamheden, om kwaliteit van werk te leveren.
Deze kennis en vaardigheden vormen de basis voor alle mens-ontwikkeling in uw
organisatie. Deze basis is een voorwaarde voor een positief samenwerkingsklimaat en is een
grote stap op weg naar een kwaliteitsbedrijf.
Het succes van een leider wordt doorgaans voor 15% bepaald door zijn vakkennis. De
overige 85% bestaat uit kwaliteiten zoals het vermogen om mensen (teamleden) te
motiveren en te inspireren, het kunnen omgaan met conflicten en ondermijnend gedrag,
inlevingsvermogen, respect, natuurlijke autoriteit, communicatievaardigheden etc.
Kortom: emotionele intelligentie (EQ).
De mate waarin u als leidinggevende effectief bent en invloed kunt uitoefenen op een
positief samenwerkingsklimaat, hangt voor een groot deel af van de wijze waarop u
communiceert en met (werk)relaties omgaat. Ook ontwikkelingen op het gebied van ‘Het
Nieuwe Werken’ stellen eisen aan uw communicatievaardigheden.
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In deze training krijgt u een praktisch en samenhangend model aangereikt, ontwikkeld
door dr. Thomas Gordon, dat u in staat stelt iedere situatie snel te analyseren en de meest
effectieve opstelling te kiezen.
Of het nu gaat om vergaderingen of harde onderhandelingen, functioneringsgesprekken of
slecht-nieuwsgesprekken of om bemiddeling tussen strijdende partijen, na het volgen van
deze training bent u in staat daar met zelfvertrouwen in te stappen en deze effectief te
leiden. Ook de dingen waar u dagelijks tegenaan loopt, worden hanteerbaar en vormen niet
langer een bron van stress. Niet alleen uw werkrelaties, maar al uw relaties zullen er wel bij
varen.
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EEN UNIEKE TRAINING
ACHTERGROND
De communicatietraining Effectief Leidinggeven (Leader Effectiveness Training®; L.E.T.) is
ontwikkeld door Dr. Thomas Gordon, oprichter van Gordon Training International (USA).
Gordon kwam voor het eerst voor het voetlicht door het schrijven van een hoofdstuk in het
boek ‘Client Centered Psychotherapy’ van Prof. Dr. Carl Rogers, waarmee Rogers op slag
wereldbekend en gerespecteerd werd.
Als vroege voorstander van participerend leiderschap en democratie op de werkplek, deed
Gordon met zijn publicatie ‘Group Centered Leadership’ (1955) zelf baanbrekend werk. Hij
beschreef een nieuw (communicatie)model van effectief leiderschap en de bekende ‘geenverlies methode’ als hulpmiddel bij het oplossen van conflicten en problemen. Dit werd
verfijnd in zijn bestseller ‘Leader Effectiveness Training’ (1957), dat in 32 talen is vertaald
en succesvol bleek. De Nederlandse vertaling ‘Effectief Leidinggeven’ (Kosmos) maakt deel
uit van het opleidingsmateriaal en Gordon’s (communicatie)model vormt de basis van de
training Effectief Leidinggeven.

Be the change you
wish to see in the world
- Ghandi

De training vormt een synthese van meer dan 35 jaar onderzoek en praktijk op het gebied
van communicatie, leiderschap en conflict oplossing en is op grond van duizenden
evaluaties van deelnemers en trainers volledig actueel en afgestemd op de eisen van nu.
Dr. Thomas Gordon werd in 1999 als psycholoog door de American Psychological Foundation
(AFP) geëerd met een Gold Medal Award vanwege zijn volledige oeuvre en voortdurende
bijdragen aan toegepaste psychologie ten behoeve van de mondiale samenleving. Als
staflid van de American Psychological Association was hij onderdeel van diens Division of
Peace Psychology. In 2000 ontving hij de Lifetime Achievement Award van de California
Psychological Association. Zowel in 1997, 1998 als 1999 werd hij genomineerd voor de
Nobelprijs voor de Vrede.
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DE GORDON METHODE
Het model dat bekend staat als de Gordon® Methode geeft inzicht in wat er in de
communicatie tussen mensen gebeurt. Bij wie hoort een probleem en hoe lossen we dat
samen op? Begrippen als ‘Actief Luisteren’, ‘Communicatie Blokkades’ en ‘Ik-Boodschappen’
vormen onderdeel van de methode en zijn later in vele andere trainingen overgenomen als
losse onderdelen.
Het succes van de (oorspronkelijke) Gordon® Methode zit echter in de toepassing van
het samenhangend model van attitudes en vaardigheden op het gebied van assertiviteit,
luistervaardigheden, empathie-ontwikkeling en conflict oplossen. Dit geheel maakt inzichten
en vaardigheden in de praktijk beter toepasbaar. Geen ingewikkelde theorie, maar een
praktisch hulpmiddel om gelijkwaardige relaties te onderhouden, zowel beroepsmatig als
privé. Het model bewijst daarom nu, ruim 60 jaar later, nog steeds zijn waarde.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING BEDOELD
De training Effectief Leidinggeven is bedoeld voor die mensen die hun persoonlijke
effectiviteit als leidinggevende en coach willen verhogen, zoals managers, projectleiders,
teamleiders en aspirant leidinggevenden van profit en non-profit organisaties.
Tevens is de training geschikt voor mensen die geen leidinggevende functie hebben, maar
bewuster en effectiever om willen gaan met al hun relaties, zowel op het werk als in hun
privé context.

HET DOEL VAN ‘EFFECTIEF LEIDINGGEVEN’
De mate waarin een manager effectief is, hangt voor een groot deel af van de wijze waarop
hij/zij communiceert en met relaties omgaat. In de training Effectief Leidinggeven ligt het
accent juist op die communicatieve vaardigheden in relaties.
De training heeft tot doel de directe omgang tussen de leidinggevende en anderen
(medewerkers, collega’s, superieuren, klanten, interne en externe contacten) te verbeteren
en een samenwerkingsklimaat te scheppen. Hierdoor wordt de productieve werktijd vergroot
en de werksfeer verbeterd.
De communicatievaardigheden van deze training vormen de taal en het gedrag van
participerend leiderschap: de manager als coach.
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WAT U LEERT IN DE TRAINING 'EFFECTIEF LEIDINGGEVEN'
• Het vermijden van Communicatie Blokkades. In deze training ervaart u aan den lijve hoe
manieren van reageren als prijzen, geruststellen, (ongevraagd) advies geven of vragen
stellen de communicatie in de weg kunnen staan, wanneer u deze op het verkeerde
moment gebruikt, terwijl u open commincatie hard nodig heeft.
• P roblemen en conflicten definiëren in termen van behoeften om zodoende kansen te
scheppen voor wederzijds bevredigende oplossingen
• Leren omgaan met waardenbotsingen en waardeverschillen
• Emotionele situaties effectiever en met meer vertrouwen hanteren
• Anderen zelf hun eigen werkproblemen laten oplossen
• Creativiteit stimuleren in uw team
• Procesmatig denken
• Medewerkers motiveren
• Inzicht krijgen in de gevolgen van machtsgebruik en het nader bepalen van uw houding
• Vertrouwen creëren en behouden
• Zelfreflectie en omgevingsbewustzijn ontwikkelen
• Ontwikkelen van empathie (invoelend vermogen)

DE INHOUD EN KRACHT VAN DE TRAINING
De training Effectief Leidinggeven richt zich in het bijzonder op vijf soorten interacties en op
de toepassingen ervan op leiderschap. Door de hele training heen doet u aan de hand van
alledaagse voorbeelden ervaring op in:
1) Luistervaardigheden
U ontwikkelt een speciale manier van luistervaardigheid en terugkoppeling die ervoor zorgt,
dat de ander zich echt gehoord en begrepen voelt. Deze vorm van empathie-ontwikkeling is
vooral belangrijk in probleemsituaties.
2) Duidelijke communicatie en assertiviteit
U leert gedrag zien als een relatieboodschap. U zendt namelijk uit hoe u wilt dat de ander
met u omgaat en vice versa. Tevens leert u hoe u zich als autoriteit kunt profileren, zonder
autoritair te zijn.
3) Effectief confronteren
U leert ondermaatse prestaties of probleemgedrag duidelijk te maken op een nietbeschuldigende, op de feiten gebaseerde manier.
4) Conflict hanteren en Probleem oplossen
U leert een methode om een win-win situatie te bereiken (m.b.v. de geen-verliesmethode).
Door de vaardigheden uit deze training te gebruiken kunt u de nadelen van de traditionele
win-verliesmethoden vermijden.
5) Waardeverschillen hanteren
U krijgt een aantal richtlijnen en strategieën aangereikt om het verschil tussen uw eigen
waarden en overtuigingen en die van anderen te hanteren. Inzicht in menselijk gedrag en
een andere attitude vormen een basis voor deze aanpak.
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HET PROGRAMMA
LEIDING GEVEN IS
MEER DAN DE
LEIDING HEBBEN

• Wat maakt iemand tot leider?
• De leider in tweestrijd
• Wat verlangen mensen van hun groep?
• De leider als probleemoplosser

A U T O C R AT I S C H O F
D E M O C R AT I S C H
BESLISSEN

• Het verstand van de groep

VA A R D I G H E D E N D I E
UW MEDEWERKERS
HELPEN HUN EIGEN
PROBLEMEN OP TE
LOSSEN

• R eacties die het oplossen van problemen

HET DAGELIJKS
G E B R U I K VA N
L U I S T E R VA A R D I G H E D E N

• Gevoelens zijn vriendelijk

• Teamontwikkeling
• Wie is verantwoordelijk?

vergemakkelijken (Actief Luisteren)
• Waarom Actief Luisteren?
• Actief Luisteren in het juiste perspectief

• Emoties kunnen van voorbijgaande aard zijn
• Het echte probleem aanroeren
• Mensen zijn aardiger dan u denkt
• Help uw mensen zich te ontplooien
• De leider als docent

H E T V E R V U L L E N VA N
DE EIGEN BEHOEFTEN

• Persoonlijke en zakelijke problemen
• Essentiële bestanddelen van een Ik-Boodschap
• De Ik-Boodschap in de praktijk

CONFLICTEN:
W I E W I N T,
WIE VERLIEST

• D rie verschillende methoden om conflicten op te
lossen (Methode I, II en III)
• De prijs van het gebruik van Methode I en II
• De nadelen van machtsgebruik
• Hoe mensen op macht reageren
• D e gevolgen van machtsuitoefening voor de leider
• Gezag en macht: de prijs van verminderde invloed

D E G E E N -V E R L I E S METHODE: CONFLICTEN
OMZETTEN IN
SAMENWERKING

• De geen-verliesmethode (Methode III)
• De voordelen van de geen-verliesmethode
•  R ichtlijnen voor de zes stappen van de geenverliesmethode
•  P roblemen bij het gebruik van de geen-verliesmethode
• De Waardenbotsing: een speciaal soort conflict

T O E PA S S I N G S M O G E L I J K H E D E N VA N D E
G E E N -V E R L I E S M E T H O D E
I N O R G A N I S AT I E S

• Conflicten tussen de leider en alle medewerkers
• Omgaan met klachten van lagere niveaus
• W anneer uw leidinggevende uw behoeften
dwarsboomt
• Het oplossen van problemen bij grotere groepen
• Wanneer regels overtreden worden
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DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Een samenhangend werkmodel
De training Effectief Leidinggeven biedt een samenhangend werkmodel om zodanig naar
gedrag te kijken dat u de geschiktste vaardigheid toepast op de situatie van dat moment.
Het model wordt een patroon in uw denken dat u bij al uw interacties ondersteunt. Hierdoor
wordt het ook gemakkelijker om de vaardigheden gecombineerd te gebruiken, wat vaak
nodig is voor toepassing in de praktijk.
Vaardigheidstraining
De grote kracht waarmee deze training zich onderscheidt van andere trainingen is dat
u de tijd en de gelegenheid krijgt om veel praktijkervaring op te doen met feedback en
coaching op zo’n wijze, dat u zich deze nieuwe vaardigheden snel eigen maakt. Door over
vaardigheden te praten wordt men expert in ‘het erover praten’; door vaardigheden te
oefenen wordt men vaardig en bedreven.
Tijd voor verwerking
Er wordt regelmatig tijd ingeruimd om reacties, persoonlijke ervaringen en zelf
ingebrachte cases te bespreken en uit te werken voor zover deze samenhangen met de
vaardigheidsoefeningen en de filosofie van de training Effectief Leidinggeven. Dit is vaak een
bepalende factor bij het creëren van veranderingen: meer zelfinzicht en een andere kijk op
mensen bevordert het gebruiken van de vaardigheden.
Focus op beklijving en rendement
Tijdens de training wordt bewust gekozen voor een tijdsbestek waarbinnen ruimte is voor de
trainees om het getrainde eigen te maken. Zonder een praktische toepassing zou de theorie
abstract blijven en geen omkeer in denken en doen bewerkstelligen. De nadruk ligt op de
toepassing (i.p.v. de theorie) en op oefening en ervaring (i.p.v. kennis).
Levend model
Uw trainer is gelicentieerd, geautoriseerd en speciaal getraind om model te staan voor de
vaardigheden uit deze training. Hierdoor wordt Effectief Leidinggeven een levende realiteit.
De groep ervaart aan den lijve hoe met weerstand, scepsis en emoties omgegaan kan
worden en hoe een klimaat tot stand kan komen dat gebaseerd is op vertrouwen, veiligheid,
acceptatie en respect.
Diepgang
De gevolgen van machtsgebruik worden diepgaand onderzocht en besproken. Door middel
van oefeningen krijgen deelnemers inzicht in de voor- en nadelen van machtsgebruik en
leren ze hun attitude te bepalen en mogelijkerwijs te veranderen.
Vertrouwen creëren en behouden
Zonder wederzijds vertrouwen is geen enkele relatie vruchtbaar. Terwijl managementboeken
zeggen dat vertrouwen kweken één van de belangrijkste aspecten is van leidinggeven, wordt
nergens duidelijk uitgelegd hoe je dat handen en voeten kunt geven. Vertrouwen kan niet
opgelegd of bereikt worden door overreding: vertrouwen wordt verdiend.
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Door het aanleren van de vaardigheden uit deze training creëert u gedrag waardoor u
vertrouwen en respect zult uitstralen en kunt opbouwen.
Deze training maakt eerder gevolgde trainingen nuttiger
De training Effectief Leidinggeven geeft u de vaardigheden en inzichten die ook andere
theorieën effectiever en beter werkbaar maken, zoals o.a. 'Situationeel Leiderschap'
van Hersey en Blanchard, '7 Habits' van Covey en 'Theory U' van Scharmer en Senge.
Andere trainingen vertellen u misschien dat u actief moet luisteren of met respect moet
confronteren. Deze training laat u zien en ervaren hoe u dat kunt doen.

WERKWIJZE IN DE TRAINING
De manier van trainen is zeer afwisselend en sterk gericht op het zich eigen maken van de
aangeboden leerstof. Dit gebeurt door:
• Kernachtige theoretische presentaties
• Demonstraties, gevolgd door vaardigheidstraining met coaching en feedback
• Naspelen van standaard-cases en cases die door de deelnemers zelf zijn ingebracht
• Leesopdrachten uit het boek Effectief Leidinggeven
• Oefeningen in zelfonderzoek en zelfevaluatie
• Oefeningen uit het werk- en praktijkboek van de training

veiligheid, acceptatie & respect
DE RESULTATEN VAN 'EFFECTIEF LEIDINGGEVEN'
Voor u, uw medewerkers en uw organisatie:
• Meer productieve werktijd
• Minder problemen tussen mensen
• Beter begrip van productiviteitsproblemen
• Meer creatieve ideeën en oplossingen
• Positieve oplossing van conflicten
• Productievere vergaderingen
• Meer samenwerking tussen alle teamleden
• Betere relaties met klanten binnen en buiten de organisatie
• Minder weerstand tegen verandering
• Minder klachten, verloop en absentie
• Minder stress voor leidinggevenden en teamleden
• Meer zelfkennis en zelfvertrouwen bij leidinggevenden
• Een grote stap op weg naar een kwaliteitsbedrijf
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C O M F O R T C O M M U N I C AT I E
De training Effectief Leidinggeven wordt georganiseerd door Comfort Communicatie
in Relaties; een trainingsbureau voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie en
relationele vaardigheden. Comfort Communicatie biedt programma’s, diensten en producten
ter ondersteuning van het bedrijfsleven en de overheid, die een bijdrage leveren aan het
persoonlijke welzijn en de productiviteit van de werknemer, de kwaliteit van het werkklimaat
en het rendement van de onderneming.
Essentieel daarbij zijn sociaal emotionele vaardigheden die, vertaald naar eenvoudig
toepasbare leerstof, handgrepen en methodes binnen een gefaseerd leerproces, een omkeer
in denken en doen bewerkstelligen. Vaardigheden waarmee een ieder handen en voeten
kan geven aan zowel een gezond leef- als werkklimaat.

omkeer in denken en doen
COMFORT COMMUNICATIE ONDERSCHEIDT ZICH O.A. DOOR:
• C
 ombinatie van specialisaties
C
 omfort Communicatie is gespecialiseerd op het gebied van de (oorspronkelijke)
Gordon® Methode, Geweldloze Communicatie, Rationele Emotieve Therapie (RET) en
Gestalttherapie. De combinatie van kennis, inzichten en praktische vaardigheden uit deze
verschillende vakgebieden leidt tot een dieper bewustzijn, een verhoogde motivatie tot
samenwerking, zelfreflectie en zelfredzaamheid voor mensen in alle soorten (werk)relaties.
• Jarenlange expertise
S inds 1997 is Comfort Communicatie actief als bedrijf en heeft al honderden individuen,
teams en groepen getraind.
• Samenwerking
C
 omfort Communicatie werkt samen met andere trainers, die hiervoor gelicentieerd
zijn en met dezelfde kwaliteit en inspiratie de communicatietrainingen geven. Deze
samenwerking geeft meerdere mogelijkheden in dit werkveld. Daarnaast werkt zij samen
met verschillende bedrijven om het beste te kunnen bieden op het gebied van team- of
persoonlijke ontwikkeling.
• Medewerking aan producten en opleidingstrajecten
C
 omfort Communicatie heeft haar kennis en expertise ingezet bij het ontwikkelen van het
officiële Gordon® lesmateriaal in Nederland. Daarnaast heeft ze jarenlang meegewerkt
aan opleidingstrajecten van o.a. de Koninklijke Marechaussee (LSAO), de Rechtbank Den
Haag (BOO), de Raad voor de Rechtspraak (Managementopleidingen), de SPSO (Academie
Integrale Menswetenschappen) en het Mediation Trainingsinstituut MTi.
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RUTH GROENEVELD
De training Effectief Leidinggeven wordt gegeven door Ruth Groeneveld, sinds 1991
gecertificeerd Gordon®-trainer en in 1997 in de Verenigde Staten opgeleid en gelicentieerd
door Gordon Training International (USA) voor voor Conflict Resolution at Work® en de
oorspronkelijke Leader Effectiveness Training® (L.E.T.).
Sinds 1991 verzorgt zij training, coaching, counseling en advies voor mensen in verschillende
doelgroepen. Vanaf 1997 werkt zij als zelfstandig ondernemer vanuit haar eigen bedrijf
Comfort Communicatie in Relaties voor organisaties en instellingen binnen de profit en
non-profit sector, voor de overheid en diverse ministeries.
Haar manier van werken tijdens training of coaching is ondersteunend, persoonlijk en
informeel. Veiligheid, acceptatie en respect zijn haar belangrijkste criteria. Deze instelling
creëert een optimale betrokkenheid en deelname van de groep en bevordert bovendien een
veilige werksfeer.
“Ik heb gemerkt dat goede communicatievaardigheden niet vanzelfsprekend zijn in onze
samenleving. Maar wel noodzakelijk voor het bouwen aan relaties en effectieve communicatie.
Het unieke van de Gordon® Methode is de praktische toepasbaarheid van het model.
Deelnemers maken zich de theorie van Gordon snel eigen door het model direct toe te passen op
uiteenlopende situaties.”

REACTIES
Er ging een wereld voor me open toen ik na deze training de theorie in de praktijk ging brengen. Met het
kaartje over ‘Communicatieblokkades’ en ‘Probleem Gebieden’ in mijn agenda had ik gesprekken die
veel minder energie kostte en veel effectiever verliepen. Ik heb meerdere keren ervaren in de meest zware
conflicten dat het benoemen van de emotie van een ander erg effectief is.
- L EID IN GGEVENDE , J U S T I T I Ë L E J E U G DI NR I CH T I N G
Ik heb geleerd hoe ik iemand die een probleem heeft, kan helpen zonder het probleem over te nemen.
- SEC R ETA R IS O R , M U S E U M
Ik ervaar verassende resultaten bij ’t bestaansrecht geven aan emoties en grote effectiviteit van Actief
Luisteren. De stof behandelt universele waarheden; toepasbaar in alle soort relaties en conflicten.
- MA N A GER B U S I NE S S DE V E L O P M E NT, T O U ROPERAT OR
Leren luisteren naar de onderliggende gevoelens van de ander om de onvervulde behoeften (het
probleem) boven water te krijgen, is een belangrijke vaardigheid in deze training. Goed beluisteren waar
iemand echt mee zit kan opluchting geven en ruimte om pas dan mee te denken aan een geschikte
oplossing. Begrepen worden en vooral begrepen voelen is essentieel om participatie te krijgen in de
samenwerking.
- VOOR MA L IG C O M M I S S AR I S , P O L I T I E
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TRAININGEN
OPEN TRAININGEN EFFECTIEF LEIDINGGEVEN
In h e t v oor- en n a j a a r w ord en er tr a ining e n g e g e ve n m e t o p e n insc hr ij ving . ( Da ta
e n lo c a ti e op a a nv ra a g of v i a d e we b site ) . De d u u r va n d e tr a ining is 4 d a g e n. E e n
gr o e p b esta a t g em i d d el d u i t z es t o t twa a l f d e e l ne m e r s.

BEDRIJFSTRAININGEN
De t r a i n i n g Ef f ec ti ef L ei d i n g g ev en wo r d t o o k g e g e ve n a l s in- co m p a ny tr a ining
w a ar b i j h et p rog ra m m a en d e d u ur va n d e tr a ining a a ng e p a st k u nne n wo r d e n a a n
d e s pec i f i eke b eh oef ten va n d e d o e l g r o e p .

TEN SLOTTE
U bent waarschijnlijk al een bekwame leider, anders zou u niet op de plek zitten waar u
nu zit. Als u uw attitudes en vaardigheden nog effectiever wilt maken is deze training een
uitstekende keus. De kwaliteit van uw leven wordt er beter van.
Op verzoek kunnen wij een presentatie voor u verzorgen. Desgewenst zijn wij bereid u
referenties te geven zodat u van ex-deelnemers kunt horen wat zij vinden van de kracht en
het effect van de training Effectief Leidinggeven.
Na de training zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk zoals:
• Coaching
• Coaching on the job
• Intervisie
• Supervisie
• Teamcoaching
• Team Effectiviteit
• Vergroten van productieve arbeidstijd in de praktijk

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.comfortcommunicatie.nl
of contact opnemen met:
Comfort Communicatie in Relaties
Postbus 2096
6802 CB Arnhem
Tel: 085 - 401 36 90
info@comfortcommunicatie.nl
www.comfortcommunicatie.nl

©Comfort Communicatie
Alle teksten zijn eigendom van Comfort Communicatie in Relaties.

