
Invloed in
Complexiteit

training
ontwikkeling
leiderschap



Invloed in Complexiteit 
Dynamisch, complex, tegengestelde belangen: dat is jouw krachtenveld. Hoe kun je dit gehele veld 
beïnvloeden? Invloed op jouw directe omgeving heb je wel, maar dit vraagt een andere aanpak. De 
training Invloed in Complexiteit geeft een antwoord op veel vragen waar je mee worstelt. Je krijgt zicht op 
het complexe krachtenveld, zodat je er invloed op kunt uitoefenen. Zo kun je in  je organisatie de nodige  
beweging maken ondanks alle verschillen. 

• Laat je ervaring, visie en talent meer tot hun recht komen
• Ontwikkel scherp zicht op jouw krachtenveld en positie
•  Buig weerstand en spanning om tot samenwerking
• Creëer de beweging die nodig is bij betrokken partijen

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

• Kick-off (1 middag) 
Je maakt kennis met het programma, de andere deelnemers en deelt je leerdoelen.

• Module 1: kijken vanuit meerdere perspectieven (2 dagen) 
Vanuit diverse perspectieven kijk je naar je krachtenveld en jouw opdracht in het veld: wat wil jij bereiken?

• Tussendoor: interview met stakeholders
• Module 2: verdiepen, precensing en bewegen (2 dagen) 

Ontdek oude patronen en drijfveren in jezelf. Vertrouw meer op je talenten, visie en intuïtie.
• Tussendoor: peer coaching en experimenten
• Module 3:  invloed en beweging creëren in groepen (2 dagen) 

Om een collectieve beweging te creëren is samenwerken, vertrouwen en goede regie nodig.
• Module 4:  geleerde lessen doorgeven(0,5 dag) 

In deze module kijk je naar je leercurve: toen, nu en straks.

Voor wie?
Dit programma is voor programmamanagers, senior projectleiders, senior managers en strategische 
adviseurs.
• Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als senior professional of leidinggevende
• Je werkt in een dynamisch en complex krachtenveld
• Je ‘worstelt’ met vragen over invloed uitoefenen in een complexe omgeving



• Je hebt te maken met tegenstrijdige belangen en invloeden van verschillende stakeholders
• Je brengt een eigen casus mee die gaat over wezenlijke vraagstukken binnen jouw organisatie en jouw 

werkdomein
• 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
 ‘Compleet programma waarin je door middel van je eigen case je persoonlijk ontwikkelt. Mooie 
vaardigheden en tools krijg je mee. Een waardevolle ervaring voor mijn verdere ontwikkeling!‘ 
A. Krommenhoek – Universiteit Leiden 

‘De training heeft mij veel inzicht gegeven hoe ik acteer binnen mijn werkomgeving. Dagelijks daag ik mezelf 
nu uit om te onderzoeken wat ik kan doen om mensen te beinvloeden zodat ik ruimte maak voor mijn 
professionele passie.’  M.Y. Pluim – Triodos Investment Management
 
Praktische informatie
• Duur: 8 dagen
• Groepsgrootte:  8 - 14 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/invloed-in-complexiteit/?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


