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Leiderschap door Vrouwen 
Je geeft leiding. Je hebt de juiste expertise en je talent en ambitie worden gezien en gewaardeerd. Je 
denkt wel eens na over je volgende stap. Toch merk je dat je nog bepaalde vaardigheden mist, zoals jezelf 
profileren en daadkracht tonen, om goed met de politiek binnen je organisatie om te kunnen gaan. Om 
‘het spel te kunnen spelen’ wanneer dat nodig is in een cultuur die vaak door mannen wordt gedomineerd. 
Dat kan onzeker maken. Kan ik dat wel? Past het bij me? Hoe blijf ik dicht bij mezelf? Krijg handvatten om 
steviger en zelfbewuster in je leiderschap te staan. Ontdek wat je vrouwelijke kracht is. Leer hoe je vanuit 
jouw unieke kwaliteiten je zichtbaarheid en invloed vergroot en hoe je makkelijker beweegt in een sterk 
resultaatgerichte omgeving.

• Ontdek jouw persoonlijke stijl van leidinggeven
• (H)erken je kracht als vrouwelijk leider
• Vergroot je zelfvertrouwen en zichtbaarheid
• Leer hoe je het beste kunt omgaan met het politieke  krachtenveld en de dynamiek binnen je organisatie
• Word krachtiger en doelgerichter in het uitoefenen van invloed
 
Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 4 modules. 
Tussen de modules zijn er 2 intervisiemomenten. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: wie ben ik als leider? (2 dagen) 
In deze module ontdek je wie je bent en wat jouw rol binnen de organisatie is.

• Module 2: positioneren en profileren (2 dagen) 
In deze module zet je jezelf en je leiderschap neer en breng je dit naar een hoger niveau. We werken 
vanuit een fysieke benadering: ervaringen met en vanuit het lichaam, afkomstig uit de dans- en 
theaterexpertise.

• Tussendoor: individueel coachgesprek
• Module 3: macht en invloed (2 dagen) 

In deze module leer je hoe je invloed binnen je organisatie kunt uitoefenen zonder je authenticiteit te 
verliezen.

• Module 4: ervaringen en voornemens & in dialoog met succesvolle vrouwen (2 dagen) 
In deze module ga je in dialoog met inspirerende, succesvollevrouwen. Empower elkaar en laat zien hoe 
je alles wat je hebtgeleerd in de praktijk kunt toepassen.



Voor wie?
Deze training is voor vrouwelijke leidinggevenden, managers, projectleiders, coördinatoren, adviseurs, 
consultants, programmamanagers, ondernemers en teamleiders.
• Je wilt meer zichtbaar zijn in je organisatie, maar wel op een manier die bij jou past
• Je wilt meer invloed uitoefenen en mensen in beweging krijgen
• Je wilt jouw rol als leider verstevigen
• 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
‘Vanuit diverse invalshoeken leer je naar jezelf te kijken en hoe je vanuit jouw kracht kunt handelen in de 
situatie.’     M.M.A. van de Gaar – CEO bij Linksight BV

‘Mooie reis, met challenges die (hernieuwd) inzicht gaven en instrumenten om de regie te pakken en (nog 
meer) jezelf te zijn.’ M. Spiers – Manager bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

Praktische informatie
• Duur: 8 dagen
• Groepsgrootte: 9 – 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/leiderschap-door-vrouwen/?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


