
Baak Leiderschap
Programma
Versterk je identiteit...

... als Leider. Wat voor soort Leider
ben ik? Welke dilemma’s kom ik
tegen? Hoe oefen ik invloed uit en
word ik beïnvloed? Hoe blijf ik op
koers? Wat straal ik uit, welke impact
heb ik?
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Baak
Leiderschap
Programma
Versterk je
identiteit...
Het doel van het Baak Leiderschap
Programma (BLP) is het versterken van je
leiderschap en je invloed als leider in
jouw organisatie. Je ontwikkelt een
vernieuwd en breder perspectief van
waaruit je leiding geeft. Je krijgt veel
inzicht in jezelf, je eigen stijl, je waarden
en overtuigingen. Ook krijg je meer zicht
op de patronen in je organisatie, de
onderliggende verhoudingen en je
relationele vaardigheden in uiteenlopende
situaties. Jouw nieuwe manier van
waarnemen en handelen wordt zichtbaar
in een vergroot prestatieniveau met
bijbehorende resultaten.

PROGRAMMA OPBOUW
Module 1 Jouw identiteit als leider (6 dagdelen)
• Wat voor leider ben je en welk beeld roep je op bij anderen?
• Confrontatie en zelfinzicht.

Module 2 Relationele effectiviteit (6 dagdelen)
• De dynamiek van netwerken.
• Je relatie met je omgeving.
• Je interactiepatronen in het contact.

Module 3 Sterk leiderschap in een dynamisch krachtenveld
(6 dagdelen)
• De kwade en nobele intenties van leiders.
• Overleven in de krachtenvelden van macht en politiek.
• Morele vragen en dilemma’s.

Module 4 Leiderschap en beïnvloeding in mijn organisatie 
(6 dagdelen)
• Hoe stuur je en beïnvloed je veranderprocessen? 
• Wat is je ( verander)strategie en visie? 
• Hoe vergroot je jouw invloed? 
• Welke processen beïnvloeden jouw rol als leider? 
• Leiderschapsgame. 

Module 5 Mijn presentatie als leider (4 dagdelen)
• Workshops: presenteren en omgaan met de media.
• Presentaties ‘persoonlijke oogst’.

Het ‘Baak Leiderschap Programma’ (BLP) is een intensief,
confronterend en ervaringsgericht leiderschapsprogramma met
veel diepgang. Door te sparren met topdocenten en ervaren
collega’s doe je nieuwe inzichten, ervaringen en kennis op. In 5
modules ontwikkel je bovendien een helder beeld van je rol en
jouw leiderschap. De training blijft dicht bij de praktijk, toegepast
op situaties uit je werkomgeving. Ook heb je een
coachingsgesprek met de programmamaker die de BLP-groep
begeleidt.

RESULTATEN
• Je verruimt je inzicht in je identiteit en je rol als leider.
• Je versterkt je persoonlijke relaties en de effectiviteit van je
netwerk.
• Je rol en invloed binnen de organisatie zijn duidelijker, krachtiger
en effectiever.
• Handelen in complexe, spannende situaties/krachtenvelden gaat
je beter af.
• Je spiegelt je talent aan topdocenten en ervaren collega’s uit het
bedrijfsleven.

DOELGROEP
Het programma is bestemd voor jou als je senior-manager bent,
leiding geeft aan leidinggevenden en minimaal vijf jaar
leidinggevende ervaring hebt. Je functie speelt zich volop in het
politieke krachtenveld van de organisatie af. Je hebt ervaring met
zelfreflectie, en je leeftijd is tussen de 35 en 55 jaar.

Maximaal 12 deelnemers.

 

DEBAAK.NL/BLP
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e blp@debaak.nl
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