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SLII EXPERIENCE™ 

Bereid je voor op een andere manier van 
leidinggeven
Ben je een effectieve leider? Een effectieve leider stelt duidelijke en haalbare 
doelen, past de juiste leiderschapsstijl toe en geeft passende feedback. Het 
doel van een situationeel leider is de competentie, motivatie en het (zelf )
vertrouwen van anderen te helpen ontwikkelen. Situationeel Leiderschap 
II (SLII®) geeft een boost aan de effectiviteit, impact en toewijding van 
leidinggevenden en leert hen hun gedrag af te stemmen op dat wat de 
mensen met wie zij werken nodig hebben.

SLII® is zowel erkend als een business taal, als ook een raamwerk voor het 
ontwikkelen van mensen omdat het werkt door culturele, linguïstische en 
geografische barrières heen. Leidinggevenden aanleren de behoeftes van 
een medewerker vast te stellen en vervolgens de juiste leiderschapsstijl toe 
te passen om zo te beantwoorden aan die behoeftes, is de basis van SLII®. 
 
Gebruikmakend van alle theorie die SLII tot het meest gehanteerde 
leiderschapsmodel ter wereld heeft gemaakt, al meer dan 35 jaar, worden in 
onze nieuwe training, SLII Experience™ de nieuwste technieken toegepast 
om deelnemers nog sneller, dieper en effectiever vertrouwd te laten raken 
met SLII®.

LEERRESULTATEN

• Leer het ontwikkelingsniveau van 
medewerkers vast te stellen en een 
bijpassende leiderschapsstijl te 
kiezen

• Verhoog de frequentie en kwaliteit 
van gesprekken over voortgang en 
ontwikkeling

• Creëer een communicatiemodel 
voor alle niveaus van de organisatie 
om cultuurverandering te onder- 
steunen en een high-performance 
organisatie te worden

• Word een flexibele leidinggevende 
die goed is in het stellen van 
doelen, coachen, het evalueren van 
prestaties, actief luisteren, feedback 
geven en het proactief oplossen van 
problemen 

• Verhoog de individuele bijdrage 
aan organisatiegroei door 
persoonlijke doelen en intenties uit 
te werken in een actieplan

• Leer een nieuwe leiderschapstaal 
waarmee je samen een maximale 
productiviteit en uitstekend moreel 
kunt realiseren.

“Leiderschap is niet iets 

wat je voor mensen 

doet. Het is iets wat je 

met mensen doet.”
—Ken Blanchard

NEDERLAND



PROGRAMMA

Organisaties kunnen kiezen hoe zij de SLII Experience™ willen ondergaan, 
wat het mogelijk maakt om deelnemers meer eigenaar te laten worden van 
hun persoonlijke leertraject, ook voor- en na de training.

Iedere SLII Experience™ bestaat uit vier onderdelen:

• START—een aantal opdrachten om de context voor het leren 
vast te stellen en deelnemers bekend te laten raken met de 
inhoud van SLII (o.a. test leiderschapsstijl)

• LEREN—activiteiten die een leidinggevende de drie 
vaardigheden, de taal en de zes gesprekken van een situationeel 
leider aanleren

• OEFENEN—leeractiviteiten voor het ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden door het geleerde in de praktijk toe te passen

• MASTER—strategieën voor verdieping en implementatie van 
het geleerde zodat het een tweede natuur wordt om SMART 
doelen te stellen, het ontwikkelingsniveau vast te stellen en de 
bijpassende leiderschapsstijl toe te passen

  

MOGELIJKE AANPAK

7 uur  Face-to-Face (F2F) 

Combinatie Virtueel / F2F

Volledig virtueel

Combinatie zelfstudie / F2F

Combinatie zelfstudie / Virtual Blend 

9 uur  

2 uur  9 uur  2 uur  

2 uur  2 uur  

3 uur  

2 uur  2 uur  2 uur  

9 uur  

2 uur  2 uur  2 uur  

LEREN  OEFENEN  VORM 

3 uur  

Door leidinggevende drie belangrijke vaardigheden aan te leren—doelen 
stellen, diagnose stellen en overeenstemmen—helpt SLII iedereen een 
eff ectieve leidinggevende te worden.

Neem voor meer informatie contact op met je Blanchard contactpersoon. 

VOOR WIE?

Iedereen met een 
leiderschapsrol die zijn 
of haar eff ectiviteit wil 

verhogen

Executives en
senior managers

Operationeel managers, 
projectmanagers of 

supervisors
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