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De Informele Leider 
Ook al heb je formeel geen leidinggevende rol, als ervaren professional moet je toch mensen aansturen
en inspireren. Je wilt dit natuurlijke talent graag verder ontwikkelen en nog beter benutten. Hoe krijg je 
mensen mee als je niet op je strepen kunt staan? Hoe kun je mensen vanuit jouw rol motiveren? In deze 
training leer je je eigen kracht te herkennen en te versterken. Jij zet jouw kracht in om anderen te motiveren 
én te inspireren, als een informele leider. 

• Leer hoe je mensen kan aansturen zonder formele macht
• Vergroot je invloed en leer hoe je kan motiveren vanuit jouw rol
• Krijg mensen mee op jouw unieke manier
• Zet je passie en talent in om leiderschap te tonen
• Ken je positie in het krachtenveld
• Word je bewust van jouw leiderschap

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek en maak je een voorbereidende opdracht. 
Het programma bestaat uit 2 modules.  De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: in je kracht (3 dagen) 
In deze module staan jouw talenten en kwaliteiten centraal en onderzoek je wat jouw effect is op 
collega’s.

• Module 2: samen in beweging (3 dagen) 
Leer hoe je op informele wijze mensen beïnvloedt, meekrijgt en in beweging brengt op een manier die 
past bij jou, bij wie je bent en bij wat je belangrijk vindt. 

Voor wie?
Deze training is voor projectleiders, professionals, coördinatoren, programmamanagers, senior 
professionals en senior projectleiders.
• Je wilt je inzicht en invloed vergroten
• Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring
• Je hebt geen formele functie als leider
• Je wilt op een effectieve manier anderen motiveren
• Je wilt meer inzicht krijgen in jouw rol als informeel leider
• Aansluitend op de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ben je 30 jaar of ouder
• Je hebt een 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
‘Een spiegel en aanmoediging om oprecht te kijken naar mijn kwaliteiten, valkuilen en ruimte om te groeien. 
Een keerpunt in mijn persoonlijke ontwikkeling .‘     H. Steen – Rijkswaterstaat Dienst Limburg 

‘Een zeer intensieve achtbaan die steeds tot nieuwe inzichten laat komen over jezelf!’     F. Wahle – KPN

‘Ik heb de training en het programma ervaren als een goede aansluiting op mijn leerdoelen, verdiepend en
emotioneel in een hechte vertrouwelijke omgeving waar ik vermoeid maar voldaan van naar huis reed.’ 
K. Witkamp – Vivare
 
Praktische informatie
• Duur: 6 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/de-informele-leider/?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


