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Leadership Entrepreneurship Advancement Program
Vanaf jouw hogere managementpositie zie jij hoe de wereld in hoog tempo verandert. Het wordt tijd voor
nieuwe aanpakken en businessperspectieven. Met deze training zet je een fundamentele stap voorwaarts, 
zowel op persoonlijk vlak als op het gebied van leiderschap. Verdiep je persoonlijke intelligentie,strategische 
intelligentie en ondernemerschapskwaliteiten. Vergroot je netwerk waarmee je kunt sparren over zakelijke 
en persoonlijke zaken. Leer te observeren, te luisteren en voorbij te gaan aan je eigen (waarde)oordelen om 
vanuit een breder perspectief beslissingen te nemen. In 5 intensieve modules herschep je je creatief en
innoverend vermogen met onder andere een indrukwekkende leerreis naar Israël, een nature quest op 
Terschelling en een banenruil. 

• Word een sterkere leider door uitdagende zelfreflectie
• Lever een inspirerende bijdrage aan het succes van jouw organisatie
• Leer anders omgaan met complexiteit en onzekerheid en neem anderen hierin mee
• Krijg gevoel voor een veranderende economie en ontwikkel een  global mindset
• Ontwikkel je ondernemerschap en realiseer je visie

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: wie ben ik in mijn context (3,5 dagen) 
Het programma start met een reis naar binnen. Met een nieuwe, frisse blik ga je op zoek naar je 
authentieke zelf.

• Module 2: wie ben ik in de wereld (6 dagen) 
Stap uit je comfortzone en word uitgedaagd tijdens een leerreis naar Israël.

• Module 3: wie ben ik ten diepste (5 dagen) 
Tijd om voor jezelf, met alle opgedane ervaringen en inzichten, een nieuw perspectief aan te brengen. 
Neem deel aan een Nature Quest op Terschelling.

• Module 4: wie ben ik als getransformeerde leider (3,5 dagen) 
In deze module ruil je 2,5 dag van baan met een mededeelnemer.

• Module 5: afsluiten en doorgaan (1 dag) 
De grand finale van dit programma! Hoe betrek je je stakeholders en hoe toon je leiderschap? 

Voor wie?
Deze training is voor managers, leidinggevenden, programmamanagers en directeuren.



• Je hebt ruime ervaring in een leidinggevende functie op strategisch niveau
• Jouw rol speelt zich af in het complexe politieke krachtenveld van de organisatie
• Je hebt de ambitie om ongebaande paden te betreden
• Je hebt ruime ervaring met zelfreflectie
• 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
‘Ik heb mijzelf en mijn passies (terug)gevonden, connect veel beter met anderen en doe de dagelijkse zaken 
met meer rust en vooral met aandacht.’     R.A. Boerkoel – Adis BV 

‘Deze training bracht mij het inzicht dat het leven een reis is. Dat je met beter luisteren, uitstellen van een 
oordeel en mezelf laten zien, bereikt dat er een sterkere en prettigere verbinding met mijn omgeving 
ontstaat. Ik ben nu beter in balans, ik ga meer op mijn gevoel af. Dat heeft een positieve impact op mijn werk.’  
S.A. Suy – Joanknecht en van Zelst 
 
Praktische informatie
• Duur: 25 dagen
• Groepsgrootte:  minimaal 10 personen
• Locatie: Driebergen, Noordwijk en externe locaties 

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/leadership-entrepreneurship-advancement-program/?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


