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Inleiding 

Het online programma T.O.P. Leidinggeven Online is bedoeld om jouw effectief te leren 

leidinggeven. Het programma is special ontwikkeld om je kennis en inzichten over het 

leidinggeven en communicatie te verhogen. Leer hier alles over managen en 

communiceren met medewerkers, van de rol van de manager tot het afnemen van een 

sollicitatiegesprek, en alles daar tussenin. Begin aan het programma en leer vandaag 

nog om beter te leren communiceren en een topmanager te worden.  

T.O.P. Leidinggeven Online is een bron van informatie en oefeningen voor iedereen die 

zijn of haar leiderschapskwaliteiten en contact met medewerkers wilt verbeteren. Leer 

eerst de belangrijkste pijlers en valkuilen, en daarna de diepere geheimen van de 

topmanager. Je leert aan de hand van vragen, oefeningen, testen en praktijkopdrachten. 

Je kunt de leiderschap-tips toepassen  in de praktijk. En wat wel zo prettig is, is dat je 

inzicht hebt in jouw scores bij de opdrachten, en dat je kan zien op welk gebied jij goed 

bezig bent en waar je nog aan moet werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma 

Het online programma bestaat uit een handboek en een programma in de online 

leeromgeving. Het online programma weerspiegelt de opzet van het bijbehorende 

handboek: voor ieder hoofdstuk in het handboek, is er een oefenprogramma in de 

online leeromgeving opgenomen. Daarnaast is er bij ieder hoofdstuk een eindtoets, 

zodat je zelf je het eindresultaat kunt beoordelen.  
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De aanpak 

Je meld je individueel of met een groep aan via de website. Daarna 

ontvang je de bevestiging van jouw aanmelding met inloggegevens 

en de eerste factuur in je mailbox. Je krijgt 8 maanden de tijd om het 

programma te volgen waarbij je vrij toegang hebt tot de online 

leeromgeving. Nadat je het programma hebt afgerond, kun je een 

eindtoets doen (optioneel). De resultaten die jij hebt behaald, worden bijgehouden en 

iedere maand krijg je een overzicht van je behaalde resultaten. Wanneer je het 

programma afrondt met een  eindtoets en de resultaten zijn voldoende, dan ontvang je 

een certificaat met een cijferlijst. 

Wat maakt het T.O.P Leidinggeven Online uniek? 

• In je eigen omgeving en in je eigen tijd een programma volgen 

• Direct zelf je resultaten zien 

• Actief bezig zijn met oefeningen 

• Betere resultaten in de praktijk door meer kennis van zaken 

• Leuk en leerzaam om te doen 

Investering 

De investering voor het T.O.P. Online programma bedraagt €45,- per persoon per 

maand gedurende 8 maanden. Kies je ervoor om het bedrag in één keer te voldoen, dan 

bedraagt de totale investering €349,20 per persoon. Wil je nadat je het programma hebt 

gevolgd de eindtoets doen en een certificaat ontvangen? Dan wordt eenmalig een 

bedrag in rekening gebracht van €25,00. De bedragen zijn exclusief B.T.W. 

 

Wil je het programma volgen? Ga dan naar www.commercium.nl/contact en meld je 

aan, of neem contact op met info@commercium.nl! 

 

Doelgroep en beroep 

Het T.O.P programma leidinggeven aan een team is bestemd voor managers die 

leidinggeven aan een team waarbij vooral communicatie en het aansturen van het team 

centraal staan. Het programma is vooral bedoeld om beter te leren communiceren en 

situationeel te leren leidinggeven. Met het online programma kun je veel leren over 

leidinggeven en vooral ook veel oefenen waarbij je zelf de resultaten kunt zien.  
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Geheimhouding 

Commercium verklaart dat alle vertrouwelijke informatie van 

opdrachtgever (bedrijfsspecifieke informatie), waarover deze in het 

kader van de uitvoering van de onderhavige opdracht heeft gekregen, 

niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden.  

Commercium 

“Commercium creëert de voorwaarden voor uw succes” 

Meer winst voor uw onderneming of bedrijf is onze passie. Dankzij 20 jaar ervaring in 

strategie, marketing, verkoop en sales, organisatie en management en de kennis van de 

experts creëren we de voorwaarden voor jouw succes.  

Samen met jou op een prettige manier werken aan duurzame resultaten is onze 

uitdaging. 


