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Young Executives Program Compact 
Je bent een succesvolle leidinggevende met stevige verantwoordelijkheden. Je wilt je 
leiderschapsvaardigheden verbeteren, maar je hebt het al zo druk en dus geen tijd voor een lange intensieve 
training. Herken je dit? Dan is het Young Executives Program Compact wat jij zoekt. Leiderschap kan een 
organisatie maken of breken. Met dit trainingsprogramma ga jij het maken. Je leert in korte tijd om effectiever 
leiding te geven, met grote focus op zelfstandigheid en individueel leren. 

• Word bewuster van wie je bent, als mens en als leidinggevende
• Leer in korte tijd effectiever leidinggeven en breid je repertoire uit
• Versterk je leiderschapskwaliteiten en strategische knowhow
• Leer om jouw invloed toe te passen, binnen en buiten de organisatie
• Vergroot je inzicht in de dynamiek binnen teams en je organisatie

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: ontdek jezelf (2 dagen) 
In deze module kom je erachter wie je bent, wat je wilt en wat jij echt belangrijk vindt door te reflecteren 
en feedback uit te wisselen.

• Module 2: ontdek de nieuwe leider in jou (2 dagen) 
Experimenteer met jouw kwaliteiten als nieuwe leider.

• Tussendoor: duo-coaching
• Module 3: vergroot je inlevingsvermogen en strategischinzicht (2 dagen) 

Leidinggeven doe je niet alleen. De cultuur in een organisatie isbepalend voor jouw rol.
• Module 4: jouw bijdrage als leider op verandervlak (2 dagen) 

In deze module geef je concreet vorm aan jouw nieuwe leiderschap.
• Module 5: jouw stip op de horizon (2 dagen) 

Bepaal hoe je jouw nieuwe leiderschap gaat voortzetten. 

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 in een complexe context
• Je werkt niet alleen operationeel, maar hebt ook (beginnend) strategisch inzicht



• Je wilt je skills in management en leiderschap ontwikkelen en je authenticiteit bewaren
• Je wilt jezelf ook op persoonlijk vlak verdiepen en staat open voor reflectie
• Je hebt de ambitie om door te groeien naar een senior functie
• Je hebt behoefte om beweging te creëren in je eigen ontwikkeling en die van anderen.
• Je vindt veel zelfstudie geen probleem
• Aansluitend op gemiddelde leeftijd van de deelnemers ben je tussen de 28 en 42 jaar
• 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
‘Zeer inspirerend, confronterend en met zichtbare groei zowel persoonlijk als voor mijn team.’    A C. Visser – 
MyBrand

‘Door bewustwording van eigen gedrag, kwaliteiten en emotionele ontwikkeling beter in staat zijn leiding te
geven op persoonlijk niveau.’    A. Koppert – Koppert BV
 
Praktische informatie
• Duur: 10 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-compact/?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


