
Young 
Executives 
Program

training
ontwikkeling
leiderschap



Young Executives Program 
Authentiek leiderschap in een sterk veranderende omgeving lijkt nu moeilijker dan ooit tevoren. En jij voelt
het ook: harder werken helpt niet, het moet anders. Wij helpen jou om je innerlijke kracht te ontdekken, zodat
je een inspirerend antwoord hebt als jouw team een perspectief op de toekomst nodig heeft. Het 
vertrouwen en de ruimte die je geeft, betalen zich terug in een team dat ongekende prestaties neerzet.
Het Young Executives Program staat al meer dan 25 jaar voor een high  impact programma voor de leider 
die graag de volgende stap wil zetten. 

• Ken je kwaliteiten en leer effectiever  leidinggeven
• Leer beter inspelen op  complexe, strategische vraagstukken uit je organisatie
• Word invloedrijker binnen zowel je team als in het hoger management
• Ontdek hoe je op jouw authentieke wijze mensen in beweging krijgt
• Leer beter begrenzen en verleg daarmee je focus naar een langetermijnvisie

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 5 modules. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: leidinggeven aan jezelf (4 dagen) 
In deze module ga je op zoek naar jouw relatie met jezelf: vroeger en nu.

• Module 2: betekenisvol leidinggeven aan je team en organisatie (3 dagen) 
Experimenteer met verschillende leiderschapsstijlen en verdiep je in jouw unieke houding tot anderen.

• Module 3: internationaal ondernemen (5 dagen) 
Stap uit je comfortzone! Durf over je grenzen heen te kijken.

• Module 4: inspiratie en bezinning (4 dagen) 
In deze module laat je op je inwerken wat je in de vorige modules hebt geleerd en ervaren met behulp 
van reflectie en mindfulness.

• Module 5: integratie en nieuwe perspectieven (2 dagen) 
Ontdek jouw relatie met je toekomstige leiderschap. Ervaar waar je op dit moment staat en welke 
stappen je nog wilt gaan nemen. 

Voor wie?
Deze training is voor (senior) leidinggevenden, (senior) managers, (senior) projectleiders, (senior) 
coördinatoren, (senior) programmamanagers en (senior) teamleiders.
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als leidinggevende bij complexe projecten
• Je werkt niet alleen operationeel, maar hebt ook (beginnend) strategisch inzicht



• Je wilt je skills in management en leiderschap ontwikkelen
• Je wilt jezelf op persoonlijk vlak verdiepen en staat open voor reflectie
• Je hebt de ambitie om door te groeien naar een senior functie
• Aansluitend op gemiddelde leeftijd van de deelnemers ben je tussen de 30 en 44 jaar oud
• 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
‘Leerzaam, vernieuwend en fantastische mensen leren kennen!’     A.M. Brand – Kamer van Koophandel

‘Diepgaand en zeer constructief op een (fundamenteel) persoonlijk niveau. Hierdoor impact op houding in 
het algemeen, en houding als manager in het bijzonder.’     D.M.T. van Wetten – NIBC Bank NV
 
Praktische informatie
• Duur: 18 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/young-executives-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


