
Opleidingsinformatie
Creërend Leiderschap
Ontdek de leider in jou - ontwikkel de visie, moed & wil om je droom te creëren





De vraag om leiderschap

We leven in een tijd van ongekende beweging en 

mogelijkheden. Dit vraagt om keuzes en 

verantwoordelijkheid. Deze tijd vraagt als nooit tevoren 

om leiderschap.

Leiderschap over je eigen ambities, doelen en 

verantwoordelijkheden. Leiderschap in contact met 

anderen.

Jij bent aan zet!





Onze visie op leiderschap

Leiderschap is geen doel op zich. Leiderschap gaat 

over het creëren van een toekomst die beter is dan 

wanneer jij er niet was geweest. 

Leiderschap gaat over het aanwezige potentieel 

benutten. In jezelf en in anderen. Het gaat over 

betekenis geven en ervaren. 

Het is aan jou om je plek in te nemen, je talent tot 

uiting te brengen en je idealen te creëren. Het is tijd 

om jouw muziek te spelen!

.





De basis voor de opleiding

Het creëren van de verbeteringen die je voor ogen hebt 

begint met een verandering van binnen. Als je andere 

resultaten wilt, wat heb jij dan anders te doen? 

’Wat heb ik te ontwikkelen als ik deze toekomst wil 

creëren?’ 

Dit is de centrale vraag binnen de opleiding Creërend 

Leiderschap.





Een reis langs drie routes...

In je Persoonlijk Leiderschap leer je hoe je jouw unieke 

talenten optimaal kunt inzetten voor de doelen en taken 

die er liggen.

Je Informeel Leiderschap richt zich op hoe je anderen 

inspireert en motiveert om samen met jou je ambities en 

doelen te realiseren.

Met je Formeel Leiderschap bekwaam je je in hoe je 

effectief handelt vanuit de plek en taak die je hebt als 

leider. 





...en zeven modules

In zeven modules van twee aaneengesloten 

opleidingsdagen ontwikkel je jouw leiderschap. Tussen de 

modules door werk je aan jouw leiderschapsopdracht; aan 

dat wat jij als leider wilt neerzetten in de omgeving van 

jouw keuze.

Dit doe je niet alleen. Je Designteam met andere 

deelnemers is er om je te steunen. Ook kun je je eigen 

netwerk in de vorm van je Supportteam betrekken 

wanneer gewenst en krijg je twee keer supervisie.

Op de volgende pagina’s staan de belangrijkste thema’s 

van de zeven modules toegelicht.





1. Wek je innerlijk leider

Je leert om aan je eigen roer te gaan staan. Pas als je jezelf 

kunt leiden kun je anderen leiden. 

We gaan in op de vragen

Hoe krijg ik invloed op de situaties die spelen?

Hoe vertaal ik een crisis naar een kans?

Hoe gebruik ik het verleden als bron voor groei? 

Hoe krijg ik mensen in beweging?

Hoe leg ik de basis om te kunnen leiden?





2. Ontdek je potentieel

Je ontdekt je potentieel. Hoe beter je de boot, bemanning 

en omstandigheden benut, hoe succesvoller je reis.

We gaan in op de vragen:

Hoe handel ik in lijn met wie ik ben en waar ik voor sta?

Hoe zet ik mijn talenten in als leider?

Hoe ga ik om met mijn schaduwkanten?

Hoe haal ik het maximale uit mijn omgeving?

Hoe ga ik van automatisch gedrag naar bewust antwoord?





3. In lijn met je bestemming

Je vaart niet zomaar rond. Wat is je stip op de horizon? 

Wat inspireert jou en hoe inspireer jij daarmee anderen?

We gaan in op de vragen:

Hoe bepaal ik mijn koers?

Hoe gebruik ik passie als belangrijke bron?

Hoe inspireer ik anderen met mijn verhaal?

Hoe vertaal ik mijn droom in concrete stappen?

Hoe kan ik maximaal leren van experts die mij voorgingen?





4. Koers houden in de storm

Je bereikt je bestemming niet zomaar. Hoe ga je om met 

storm? Hoe leer je wat je alleen in een storm kunt leren?

We gaan in op de vragen:

Hoe ga ik om met weerstand bij mezelf en bij anderen?

Hoe handel ik effectief bij conflicten?

Hoe geef en ontvang ik constructieve feedback?

Hoe zorg ik dat dingen me niet bovenmatig raken?

Hoe voorkom ik dat angst een te grote rol speelt in keuzes?





5. Leiden met karakter

Leiden is altijd maatwerk. Hoe leid je optimaal gegeven 

jouzelf, de ander en de relevante situatie?

We gaan in op de vragen:

Hoe geef ik effectief leiding aan zeer diverse mensen?

Hoe zet ik mijn invloed in, mét en zonder macht

Hoe maak ik optimale impact met mijn persoonlijkheid?

Hoe handel ik effectief vanuit mijn positie als leider?

Hoe vind ik balans tussen sturen op taak en relatie?





6. De leider van jouw team

Een groep mensen is een systeem an sich. Hoe sluit je aan 

op de ontwikkelfase en behoeftes van de groep als geheel?

We gaan in op de vragen:

Hoe haal ik het maximale uit mijn team?

Hoe leid ik o.b.v. verbinding én verantwoordelijkheid?

Hoe creëer ik de cultuur die ik wens?

Hoe ga ik om met in- en externe grenzen?

Hoe gebruik ik signalen uit het team voor verbetering?





7. Jij als volwassen leider

De afronding van jouw leiderschapsreis. Je staat stil bij de 

reis die je hebt gemaakt, en de reis die voor je ligt. 

We gaan in op de vragen:

Hoe kijk ik terug op mijn ontwikkeling?

Hoe ben ik gegroeid in mijn leiderschap?

Hoe zie ik mijzelf nu als leider?

Hoe maak ik maximale impact?

Hoe ziet mijn verdere reis eruit?



You can’t star t the next chapter of your life 
If you keep re-reading the last one.



Deze opleiding is voor jou als

Je niet alleen wilt leren óver leiderschap, maar je vooral 

wilt ontwikkelen ín jouw leiderschap. 

Je gelooft in bewezen modellen en theorieën, maar weet 

dat het ontwikkelen van jouw leiderschap fundamenteel 

gaat over het ontwikkelen van jezelf als persoon.

Je daarmee bereid bent om met jezelf aan de slag te gaan. 

Iedere verandering die je in de buitenwereld doet begint 

immers met een verandering van binnen (Theory-U).



Ons bellen of mailen?

info@coachcenter.nl 

070 250 03 58

Noordeinde 35 � 2514 GC � Den Haag
www.coachcenter.nl/opleiding-leiderschap


