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High Performance Leadership 
Door jezelf te ontwikkelen als leider leer je je team te zien, begrijpen, waarderen en inspireren om een 
zo optimaal resultaat te behalen. Het klinkt zo logisch, maar de werkelijkheid is soms best ingewikkeld. 
Het is wel dé manier om uitstekende teamprestaties te kunnen halen. Met de training High Performance 
Leadership ontwikkel je deze weg. 

• Realiseer een positieve, veilige en resultaatgerichte sfeer in jouw team
• Ontwikkel een leiderschapsstijl die zowel mens- als taakgericht is
• Leer je team beter te begrijpen, te waarderen en te inspireren
• Herken emoties en weet hier goed mee om te gaan

Programma
Het programma bestaat uit 2 modules. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: wie ben jij als leider? (3 dagen) 
In deze module ga je stapsgewijs op zoek naar de fundamentele drijfveren van jouw leiderschap. Wie 
ben je, wat zijn jouw waarden en wat is jouw visie? Waar doe je het allemaal voor? Welke doelen streef je 
na en waarom? Je oefent nieuwe vaardigheden die je leiderschap versterken en vernieuwen.

• Tussendoor: ESCI 360° feedback 
De ESCI-feedbacktool geeft inzicht in jouw emotionele intelligentie aan de hand van 12 competenties. 
Deze tool draagt bij aan het vergroten van je bewustzijn rondom jouw leiderschap en dient als input voor 
de tweede module.

• Module 2: high performance leadership in de praktijk (2 dagen) 
In deze module besteden we aandacht aan hoe je in de praktijk jouw persoonlijke leiderschap en high 
performance kunt vormgeven. We werken met jouw eigen casus en gaan in op de praktijk en op jouw 
feitelijke rol binnen de organisatie. 

Voor wie?
Deze training is voor leidinggevenden, managers, senior projectleiders, senior coördinatoren,  directeuren 
en CEO’s.
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in leidinggeven op stevig niveau of je bent een senior die sturing geeft 

aan projecten waar meerdere mensen bij betrokken zijn
• Je hebt al wat aan persoonlijke ontwikkeling gedaan 
• Je bent bekend met zelfreflectie
• Je bent geïnteresseerd in de persoonlijke kant van leidinggeven
• 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
‘Een bijzondere, unieke leerervaring waarin ik inzichten kreeg die ik nooit had verwacht, zeer waardevol in
alle interacties met anderen – zowel werk als privé.’ O. van Diem – VECOZO BV

‘Ik heb het programma als zeer waardevol ervaren. De interactie en het vertrouwen in de groep was hoog.
Dit in combinatie met het programma, inhoudelijk en opbouw, en de cursusleiders maken deze training tot
een verrijking van zowel op zakelijk als ook op persoonlijk gebied.’ C. de Bont – Mammoet Branch
 
Praktische informatie
• Duur: 5 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/high-performance-leadership/?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


