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Bezielend Leiderschap 
Je bent op zoek naar een verdiepingsslag in jouw carrière, want leiderschapsvaardigheden aanscherpen is
voor jou niet genoeg. Je wilt het verschil maken. Je wilt handelen vanuit jouw essentie. Dat gaat verder dan 
het lezen van managementboeken of het behandelen van methodieken. Bezielend Leiderschap is een 
‘experience’ en vergt moed tot diepe zelfreflectie. Vervolgens neem je vanuit jouw hernieuwde visie anderen 
mee in een praktische aanpak. 

• Ervaar een optimale balans tussen ambitie en innerlijke rust
• Weet waar je als ‘bezield leider’ voor staat en vertaal dit naar keuzes, doelen en resultaten
• Krijg inzicht in wat je zelf kunt doen om zaken te veranderen en in wat anderen kunnen doen
• Ontdek jouw krachten en kom volledig tot ontplooiing vanuit jouw essentie

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 3 modules. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: word de regisseur (3 dagen) 
In deze module staat centraal wie jij in essentie bent, als mens en als leider.

• Module 2: bepaal de koers (3 dagen) 
In deze module richt je je op de toekomst. Hoe zet je jouw unieke bijdrage binnen de organisatie in?

• Module 3: vertaal naar de praktijk (2 dagen) 
Maak de cirkel rond: vertaal naar de praktijk. 

Voor wie?
Deze training is voor senior managers, leidinggevenden, programmamanagers en directeuren.
• Je hebt ruime ervaring met leidinggeven
• Je hebt eerder een training gevolgd over persoonlijke en professionele ontwikkeling
• Je deinst niet terug voor zelfonderzoek en diepgaande reflectie
• Je staat open voor nieuwe perspectieven en feedback
• Aansluitend op de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ben je 38 jaar of ouder
• 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
‘Start van een intensieve reis op weg naar wie ik ben, waarom ik zo ben, wat dat voor mijn professionele
omgeving betekent en hoe ik mij met deze bagage verder kan ontwikkelen tot inspirerend leider.’  
N.C.R. van Straten – Ctgb 

‘Ik heb door het programma meer mijzelf ontdekt en ben daardoor meer ‘ik’ geworden dan daarvoor. Ik durf 
daardoor meer van mijzelf te laten zien.’     B.M.G. Boverhoff – van der Meer – Stedin Netbeheer BV 
 
‘Een intense, zeer waardevolle ervaring die mij daar gaat brengen waar ik naar toe wil.’    A. Wijkstra – Yarden 
Holding BV 
 
Praktische informatie
• Duur: 8 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/bezielend-leiderschap/?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


