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Baak Leiderschap Programma 
Als senior manager heb je al ruime ervaring in het leidinggeven en je beweegt je op de tactische en  
strategische niveaus van leiderschap. Je vertrouwt op jouw kennis, ervaring en intuïtie. Je wilt meer 
persoonlijkheid in je leiderschap leggen. Meer relatiegericht leiderschap tonen vanuit je authentieke
zelf. Dit stelt hoge eisen aan jouw zelfkennis, jouw manier van communiceren en beïnvloeden, jouw visie
en doel. Ga met deze intensieve training de confrontatie aan met jouw leiderschap. 

• Verruim en verdiep je inzicht in jouw identiteit en jouw rol als senior leider
• Versterk jouw persoonlijke relaties en de effectiviteit van  je netwerk
• Neem je plek in en maak je invloed binnen de complexe  organisatiecontext krachtig en effectief
• Vergroot je wendbaarheid in het (politieke) krachtenveld
• Ontwikkel een heldere, autonome visie op jouw leiderschap

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 5 modules. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: wie ben ik als leider? (3 dagen) 
In deze module ga je in op jouw identiteit als leider.

• Module 2: effectiviteit van relaties en systemen (3 dagen) 
Ga op zoek naar jouw relationele effectiviteit.

• Module 3: leiderschap in een dynamisch en complex krachtenveld (3 dagen) 
Laat je inspireren en voeden door een diversiteit aan perspectieven.

• Tussendoor: op werkbezoek bij een mededeelnemer 
Leer van elkaar door te zien hoe jij en de anderen aan de slag gaan in de praktijk.

• Module 4: realistisch heldendom als leider (3 dagen) 
Ga de uitdaging aan met jouw nieuw verworven leiderschap.

• Module 5: mijn presentatie als leider (2 dagen) 
Vergroot jouw impact als leider met alles wat je geleerd hebt. 

Voor wie?
Deze training is voor managers, leidinggevenden, programmamanagers en directeuren.
• Je geeft leiding aan leidinggevenden of projectleiders
• Je hebt minimaal 10 jaar leiderschapservaring
• Je hebt invloed op strategisch niveau



• Jouw rol speelt zich af in het complexe politieke krachtenveld van de organisatie
• Aansluitend op de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ben je 40 jaar of ouder
• Je hebt ruime ervaring met zelfreflectie
• Je hebt hbo of wo werk- en denkniveau

Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
‘Intensief, gevarieerd, waardig, inspirerend, professioneel en met een juiste dosering humor op zijn tijd.’ 
H.M.S. Ellenbroek – Onderwijsbureau Twente

‘‘Een spannende achtbaan die ik zelf bij kon sturen en die me gelukkiger en effectiever heeft gemaakt.’     
R.P.H. van Roessel – Tauw Groep
 
Praktische informatie
• Duur: 14 dagen
• Groepsgrootte: 8 – 12 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/baak-leiderschap-programma/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


