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Leren Leiden 
Je hebt de ambitie om  leidinggevende te worden of je werkt nog niet zo lang als leidinggevende.  Een mooie 
uitdaging,  maar je hebt ook veel vragen. Hoe stuur je een team aan? Welke positie neem je daarbij zelf in? 
Je wilt jouw rol zo goed mogelijk vervullen op een manier die bij jou past. Ontdek tijdens de training Leren 
Leiden jouw persoonlijke leiderschapsstijl.

• Krijg inzicht in jouw talent en kracht als leider
• Ontdek welke manier van leidinggeven bij je past
• Ontwikkel jouw eigen visie op leiderschap
• Ken je valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden
• Ontwikkel jouw eigen leiderschapsstijl

Programma
Voordat je aan de training begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 3 modules.  De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: wie ben ik als leider? (2 dagen) 
In deze module ontdek je jouw visie op leiderschap.

• Module 2: hoe doe ik het als leider? (2 dagen) 
Ga de uitdaging aan in een real life managementgame met acteurs.

• Module 3: de volgende stap (1 dag) 
Deze module geef je samen met de andere deelnemers vorm.

 
Voor wie?
Deze training is voor professionals die de ambitie hebben om leiding te gaan geven en voor beginnende 
leidinggevenden.
• Je bent je aan het oriënteren: je wilt weten of leidinggeven bij je past
•  Je start binnenkort als leidinggevende en je wilt je voorbereiden voor deze functie
•  Je bent net gestart als leidinggevende en je wilt groeien in deze rol
•  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 vond het een erg waardevol en leerzaam programma. Ik kwam elke keer vol energie thuis; het 
groepsproces heeft hier zeker ook aan bijgedragen.’ L.C. van Eck – Ministerie van Veiligheid en Justitie

 ‘De training heeft mij veel inzicht gegeven in wie ik ben als leidinggevende en waar mijn sterkte punten en
leerpunten als startende leidinggevende liggen.’    M.A.C. Brouwer – VolkerInfra BV 

 ‘Ik vond het een inspirerende en leerzame training, die mijn zelfvertrouwen een boost heeft gegeven.’
L.T. Verheyen – CAK 

Praktische informatie
• Duur: 5 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/leren-leiden/?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


