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Baak Strategie Programma 
Al die veranderingen om je heen, het is bijna niet bij te houden. Hoe geef je een strategie vorm? Hoe bepaal je
koers en benut je kansen? Hoe krijg je anderen hierin mee? Je komt een eind met de ervaring die je al hebt,
maar je voelt dat het niet genoeg is. De kaders kunnennóg scherper of misschien wel helemaal anders. 
Je staat open voor innovaties en nieuwe perspectieven. Ontdek met het Baak Strategie Programma hoe 
visionair en creatief je werkelijk bent. 

• Ontwikkel een beeld van jezelf als strateeg
• Ontwikkel vaardigheden voor het leiden van het  strategisch proces
• Leer met het Strategisch Proces Model beter te sturen en te structureren en om mensen mee  te krijgen
• Ontwikkel een scherpe blik op de organisatieomgeving  en op de markt
• Verbreed je eigen gedachten en inspireer daarmee anderen
• Versterk je innovatiekracht met Lean Startup en  Design Thinking

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 4 modules. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: strategisch kijken en denken (2 dagen) 
In deze module focus je op het onderzoeken, kiezen en vormgeven van de strategie.

• Tussendoor: aan de slag in de praktijk 
Tussen module 1 en 2 ga je aan de slag met je eigen case.

• Module 2: omgaan met emergente en geplande strategie (2 dagen) 
In deze module krijg je inzicht in scenariodenken en leer je anders denken over producten en diensten 
om tot vernieuwing te komen.

• Tussendoor: Aan de slag in de praktijk 
Je gaat in je eigen organisatie aan de slag door actief in gesprek te gaan over en het betrekken van 
anderen bij strategisch processen.

• Module 3: strategisch doen (2 dagen) 
In deze module zet je jezelf bewust in als instrument om anderen mee te krijgen met een gezamenlijke 
visie en aanpak.Waar sta je nu als strategisch leider en waar wil je naar toe?

• Module 4: ambities: hoe verder? (1 middag) 
Het delen van inzichten, reflecteren en vooruitkijken.



Voor wie?
Deze training is voor senior managers, leidinggevenden en programmamanagers.
• Je hebt ruime ervaring in een leidinggevende functie op strategisch niveau of je zit op een cruciale 

positie ten aanzien van strategievorming binnen jouw organisatie
• Jouw rol speelt zich af in het complexe politieke krachtenveld van de organisatie
• Je brengt een eigen case mee die gaat over de wezenlijke vraagstukken binnen jouw organisatie
• 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
‘Je wordt in deze training prettig gestimuleerd uit je comfortzone te komen en nieuwe methoden en
technieken uit te proberen.’ M.L. Dammers – Agentschap Telecom

‘Ik heb het programma als zeer intens, confronterend en bijzonder verrijkend ervaren.’     G. Kruize – Stichting 
Woonconcept 
 
Praktische informatie
• Duur: 7 dagen
• Groepsgrootte: 10 – 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-strategie-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


