
 

 

 

 

Programmaonderdelen Leiderschap in transitie  
 

ONDERDEEL DATUM TIJD  PLAATS INHOUD 

 

Online voorbereiding via de 
besloten Kernzaken web-academy 
 
Onlinelessen met 
(praktijk)oefeningen lopen als een 
rode door het gehele programma. 
 

Eigen tijd  Online 

 

• 360 graden feedback  
• Doelstellingen en resultaatsgebieden 

formuleren 
 

Intake 1 op 1  Woensdag 18-11-2020 of  

Donderdag 19-11-2020 
 

Tijdstip in overleg. Duur 
1,25 uur 

 

Online, of live in Heteren, 
Gelderland  

• 360 graden feedback bespreken 
• Scherpstellen doelstellingen en 

resultaatsgebieden. 

Via de Web-Academy 
Energie op peil en persoonlijke 
drijfveren  

Eigen tijd  Online 

 

• Scherpte op persoonlijke drijfveren 
• Energiefactoren in beeld brengen 
• Start online-meditatietraining voor meer 

ontspanning en focus 
 
 

Webinar 1 Maandag 07-12-2020 

 

9.00-10.00 uur 

 

Online • Onderwerp: Sneller beslissen met 
expert-intuïtie 

• Kleine vooropdracht word je gemaild 2 
weken van tevoren 

Module dag 1 en 2 
‘Ik, rol en omgeving’ 
 

Donderdag 15-01-2021 en  

Vrijdag 16-01-2021 

 

9.00-17.00 uur 

9.00-17.00 uur 

 

Live in Heteren, Gelderland 
 
 

Onderwerpen: 
• Kennismaking en doelen delen 
• De gewenste driehoek, ik, rol, omgeving 

vanuit natuurlijke kracht 
• Wie ben ik, waar sta ik?  
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• Afstemming van je koers en rol met 
het doel van jouw 
organisatie/onderneming 

• Anderen succesvol meenemen 
vanuit zelfvertrouwen 

• Wanneer wordt het spanend/uitdagend? 
Wat helpt je als er druk is/je druk ervaart 
in deze interactiedriehoek 

• Action-Learning Plan vaststellen 
 

Bewustzijnstraining Eigen tijd  Online 

 

• Online-meditatietraining voor meer 
ontspanning en focus 

• Onlinelessen met (praktijk)oefeningen  
 

Webinar 2 Vrijdag 29-01-2021 

 

9.00-10.00 uur 

 

Online • Onderwerp: bewustzijnstraining 
verankeren in je dag- en weekritme 

• ‘Charge and unwind’ in het dagelijks 
leven 
 

Groepscoaching 1 Vrijdag 05-02-2020 8.30-9.45 uur 
(Mogelijk aansluitend voor 
groep B) 
 
 

Online • Onderwerp: intervisie op Action learning 
plan 

• Kleine vooropdracht word je gemaild 2 
weken van tevoren 
 

Webinar 3 Donderdag 11-02-2021 

 

9.00-10.00 uur 

 

Online • Onderwerp: talentontwikkeling  
• Beter benutten van je 5 kern-talenten 
• Talentontwikkeling in je team (gekoppeld 

aan expert-intuïtie) 
 

Groepscoaching 2 Woensdag 03-03-2021 8.30-9.45uur 
(Mogelijk aansluitend voor 
groep B) 

Online • Onderwerp: intervisie op concrete 
casuïstiek 
 

Module dag 3 
‘Anderen meenemen in complexe 
situaties’ 

Donderdag 11-03 2021 

 

9.00-17.00 uur 

 

Live in Heteren, Gelderland Onderwerpen: 
• Leiderschap nemen in uitdagende 

interacties met anderen 
• Omgaan met weerstand, draagvlak 

creëren 
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• Charismatisch leiderschap versterken 
 

Slot-coaching 1 op1  Vrijdag 30-03-2021 

 

Tijdstip in overleg. Duur 1 
uur 

Online, of live in Heteren, 
Gelderland 

• Persoonlijke evaluatie n.a.v. het 
leiderschapstraject 

• Borgingsgesprek 

 


