
Leergang
Middle Management

Ben jij de spin in het web en neem jij de cruciale 

rol in van middle manager? En houd jij als  

afdelingshoofd of leidinggevende het overzicht 

op de behaalde resultaten en de kernwaarden 

van de organisatie? De praktische achtdaagse 

leergang ‘Middle Management’ van Quiris  

focust op de basiskwaliteiten van een middle 

manager en op je ontwikkelingsdoelen. Train  

je communicatieve en leidinggevende vaardig-

heden met praktische tips en oefeningen. 

Quiris simuleert je persoonlijke werksituatie zo nauwgezet mogelijk zodat 
je écht werkt aan je eigen ontwikkeling. Tijdens ieder van de acht modules 
neem je een stap in je persoonlijke leerdoelen om zo direct zichtbaar  
resultaat te boeken. 

Wat ga je leren?
We wisselen veel af tussen theorie en ervaringsgerichte oefeningen -met 
elkaar én met een acteur- en we richten ons op acht vaardigheden, 
waarvan we er iedere dag één behandelen:
1.	 Inzicht	krijgen	in	je	persoonlijk	gedragsprofiel	en	het	geven	van	feedback;
2. Het managen van verwachtingen, de werking van groepsprocessen en 
	 omgaan	met	weerstand;
3.	 Het	uitoefenen	van	invloed;
4.	 Het	coachen,	motiveren	en	beïnvloeden	van	je	omgeving;
5. Het overbrengen van resultaten door effectief te presenteren en 
	 rapporteren;
6.	 Prioriteiten	stellen	en	timemanagement;
7.	 Het	houden	van	het	goede	gesprek;
8.	 Effectief	overleg	voeren	in	verschillende	omstandigheden;
  We sluiten de leergang af met de leidinggevenden. 

Aanmeldprocedure
Stap 1:  Meld je via de website aan door op de button ‘inschrijven’ te 
  klikken of door een mail te sturen naar info@quiris.nl. Je krijgt zo 
  snel mogelijk een bevestigingsmail.
Stap 2:  Twee weken voor de training ontvang je een uitnodiging. Je vult 
  een online persoonlijkheidstest in.
Stap 3:   De trainer neemt contact op met zowel de deelnemer als de 
	 	 leidinggevende	om	de	training	aan	te	laten	sluiten	op	specifieke	
  werksituaties. 
Stap 4:  Je volgt als deelnemer de trainingsdagen. 
Stap 5:  Er volgt een tussenevaluatie om je persoonlijke leerdoelen te   
  waarborgen.
Stap	6:		 Na	afloop	sturen	we	je	een	evaluatieformulier.
Stap 7:  Na 3 maanden informeren we naar het effect van de training.

Praktische informatie
- De leergang Middle Management wordt 2 keer per jaar aangeboden. 
 Kijk op onze website voor de data.
- Quiris zorgt voor een uitgebreide lunch.
- Van de deelnemer verwachten we 1 à 2 uur zelfstudie per module.
- Trainingen vinden plaats op het kantoor van Quiris en duren van 
 9:00 tot 17:00.
- Voor trainingsgroepen groter dan 8 personen wijken we uit naar een 
 externe locatie.
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