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ruimte én richting geven

loslaten én sturen

aandacht én structuur



Opleiding persoonlijk 
leiderschap bij toenemende 

complexiteit
Dit is een opleiding voor ‘vooroplopers’ in het maatschappelijk domein, 

die werken aan een beweging, waar mensen zélf centraal komen staan. 

Waar systemen niet leidend, maar ondersteunend zijn. De wereld is 

complexer en dynamischer; is steeds meer een netwerk. Dat vraagt dat 

medewerkers in de praktijk van alledag handelingskracht hebben. Dat 

vereist eigenaarschap en samenwerking. Deze opleiding helpt je om dat 

te realiseren door zelf het goede voorbeeld te geven in alle 

ontmoetingen die je elke dag hebt.

In die ontmoetingen ben je open en kun je je gemakkelijk verplaatsen in 

de ander. Je doet dat met empathie en compassie. Je zit dus minder in 

de overtuigingsmodus, je schort je oordeel op en weet de neiging te 

weerstaan om zelf direct te gaan oplossen en over te nemen. De ambitie 

is dat je dat niet alleen in normale omstandigheden lukt, maar ook als het 

echt moeilijk voor je wordt.

Illusies doorbreken

Dit programma doorbreekt illusies:

ü Dat je de beweging in je organisatie gaat maken door scholing van 

teams en medewerkers. (Natuurlijk is dat nodig, maar je komt er 

echt niet als je als leiding niet vooral ook aan je zelf werkt.)

ü Dat je meer eigenaarschap en samenwerking van medewerkers 

managerial kunt uitrollen. (Het gaat hier op de eerste plaats om 

houding en gedrag. Die kun je als leiding niet via de hiërarchie 

afdwingen. Die moet jezelf als leidinggevende als voorbeeld laten 

zien.)

ü Dat je er wel komt met enkele masterclasses, intervisies of 

bijeenkomsten in het kader van een 

managementdevelopmentprogramma. (Hoe waardevol deze acties 

ook kunnen zijn voor bewustwording, je gedrag verandert er niet 

door. Je gedrag verandert pas door gerichte oefening.)
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Doelstellingen van de opleiding

ü Je vindt een meer passende balans tussen richting geven en ruimte 

bieden, tussen sturen en loslaten, tussen structuur en aandacht. 

ü Je creëert meer eigenaarschap en betere samenwerking. 

ü Je versterkt de kracht van de mensen om je heen en bent 

tegelijkertijd in control.

ü Je doet recht aan de opvatting van alle betrokkenen zonder dat je 

eigen mening ondersneeuwt.

ü Je maakt je stevige verantwoordelijkheid waar met meer 

ontspanning en rust.

ü Je leert hoe je effectief en efficiënt aan jezelf werkt in de praktijk 

van alledag.

De kracht van het programma

Uitgangspunt is dat je leert in je eigen praktijk. Je agenda van de 

komende weken staat steeds centraal. Daarin vind je steeds je eigen 

casussen. Zo maak je direct verschil en leer je snel. Al gauw merk je 

dat je tijdsinvestering in de training je heel veel nieuwe tijd oplevert. In 

dit programma pas je het principe van 10% instructie, 20% samen leren 

en 70% praktijk leren toe. In plaats van scholingsdagen ergens op de 

hei, oefen je in je dagelijkse praktijk. En is dat niet - met al z’n dynamiek 

- de prachtigste oefenplek die je kunt bedenken? 

Het programma is daardoor niet alleen effectief, maar ook 

buitengewoon efficiënt:

ü je volgt de Masterclasses, als het jou uitkomt

ü je oefent in je eigen praktijk van alledag

ü je bespaart (reis)tijd 

ü je focust precies op wat jij nú nodig hebt via de individuele 

coaching
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Het programma

Het programma ziet er concreet als volgt uit:

November: Analysefase: de positie van je organisatie en van jezelf 

onderkennen

Je verdiept de focus van je organisatie. Je analyseert waar jij nu staat. 
Bovenal ga je signalen herkennen om je heen en bij jezelf van het 
leiderschap dat je wilt realiseren. Je onderkent het verschil tussen 
denken en doen. 

December: Creatiefase: Aandacht voor het fundament

Je creëert met gemak een context voor dialoog en gaat 
dialoogvalkuilen zien en vermijden om zo tot verbinding te komen. Je 
spoort je eigen triggers op. (3 masterclasses)

Januari: Verdiepingsfase 1: In verbinding blijven, ook als het moeilijk 

wordt (1)

Je gaat drijfveren van de mensen om je heen en van jezelf zien en 
waarderen.  Je vormt weerstand bij de ander en bij jezelf constructief 
om.

Februari: Verdiepingsfase 2: In verbinding blijven, ook als het moeilijk 

wordt (2)

Je gaat signalen van je eigen lichaam gebruiken als extra kracht. 
Vervolgens ben je in staat om de belangen en behoeftes van de mensen 
om tafel te verbinden met de belangen en behoeftes van jezelf. Je komt 
tot een doorleefd houvast om succesvol tot verbinding te kunnen 
komen.

Maart: Stabilisatiefase: met succes de ingeslagen weg voortzetten

Je gaat het geleerde vasthouden door te reflecteren, presenteren en te 
integreren. Je borgt dat je het geleerde gaat vasthouden (1 masterclass) 

-4-



De aanpak van de opleiding

Voorafgaand aan de opleiding heb je een individueel telefonisch gesprek als 
intake. Daarin verkennen en preciseren we je eigen leervraag.
Elke opleidingsmaand begint met een gesprek via beeldbellen. Dat doen we 
met een groepje van maximaal zeven personen. Vervolgens volg je in deze 
maand op eigen gelegenheid gemiddeld 2 masterclasses met een duur van 
gemiddeld 25 minuten per stuk. Deze masterclasses zijn in de vorm van e-
learning. Bij elke masterclass hoort een opdrachtdocument dat je helpt om 
in je eigen praktijk te gaan oefenen. Aan het eind van elke maand heb je een 
individueel coaching gesprek van een uur via beeldbellen. 
Bij de start van de opleiding leggen we in overleg alle data vast, zodat je dan 
direct het programma van je hele opleiding compleet hebt.
Gedurende het programma ontvang je praktische tips die stimuleren en 
helpen.

Randvoorwaarden
De opleiding is specifiek afgestemd op leidinggevenden. Er wordt een appél 
gedaan op het vermogen tot reflecteren op eigen gedrag en om aan de 
hand daarvan nieuwe gedragsopties te oefenen. Het is noodzakelijk om de 
verbanden te kunnen zien tussen het eigen gedrag en de tactisch-
strategische doelen van de organisatie. Dit vraagt een werk- en denkniveau 
dat minimaal HBO is. 

Als deelnemer moet je rekening houden met de volgende gemiddelde 
studietijd per week:
- Instructie (Masterclasses en verwerking hiervan): 1 uur
- Overleg (Met collega’s en coach): 2 uur
- Praktisch oefenen in eigen praktijk: 7 uur.
Alleen de instructie en het overleg met collega’s en coaching vergt extra 
tijd. Het praktisch oefenen vindt plaats tijdens je reeds geplande activiteiten. 
De benodigde extra tijd voor het volgen van de opleiding bedraagt daarmee 
gemiddeld 3 uur per week, gedurende 5 maanden. 
Het rendement van je besprekingen krijgt echter als gevolg van de 
opleiding een boost. Dat betekent dat je de studietijd normaal gesproken 
snel meer dan terugverdient. 

De Masterclasses volg je via e-learning. Je hebt daarvoor een 
internetverbinding nodig. Een internetverbinding is ook noodzakelijk voor de 
coaching die via beeldbellen plaatsvindt. Er zijn verder geen bijzondere 
vereisten. Je maakt (gratis) gebruik van accounts van 
Leiderschapsdomeinen.

Je hoeft verder geen studiemateriaal aan te schaffen.
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Investering

Je investering bedraagt €2438,- exclusief BTW (€2950,- inclusief BTW).

Er zijn geen bijkomende kosten. 

Startdatum en aanmelden

De eerstvolgende start is week 45 (vanaf 4 november). Aanmelden kan 

tot en met 31 oktober, zo lang er plaatsen beschikbaar zijn.

Het beste verken je in een telefonisch gesprek of deze opleiding echt 

iets voor je is. Stuur een e-mail 

naar frans.wilms@leiderschapsdomeinen.nl en we maken een telefoon 

afspraak. 
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Frans Wilms als je coach

‘Ik schreef het boek ‘Groeien in leiderschap’ over mijn    
traject van proberen, vallen, opnieuw beginnen en  
succes hebben. Zovele mooie reacties kreeg ik, maar 
ik weet ook: zo’n boek heeft z’n beperkingen. Het boek 
helpt prima om  je bewust te worden van je eigen 
gedrag. Met het lezen  van het boek is je gedrag 
echter nog niet veranderd.

Je gedrag verander je pas door gericht te oefenen…
Daarom heb ik deze opleiding gemaakt. Welke opleiding zou mezelf echt 
hebben geholpen? Die opleiding heb ik gemaakt.’

Groeien in leiderschap doe jezelf 

in je eigen werk 

stap voor stap 

met eenvoudige acties 

Reacties van eerdere deelnemers 
‘Ik heb de waarde en goedheid van mijn collega’s nog 
beter leren ‘zien’. Door dit bewustzijn weet ik beter waar ik 
wel en niet voor kies. Ik ben meer gefocust, zelfverzekerder 
en in het moment. Ik voel dat ik in  meerdere lagen kan     
functioneren en dieper kan zwemmen.’
(Elvira van Bergen, directeur Radar)

‘ Ons traject heeft me zoveel gebracht! Misschien wel het   
meest basaal samen te vatten: Het brengt me rust. Ik word er 
een fijner (gelukkiger) mens van en daarmee ook voor 
anderen. Met energie vanuit rust. Het heeft me dichter bij 
mezelf gebracht. Recht doend aan mezelf én anderen. Ik én 
de ander. Ieder met zijn eigen gevoel en behoeften. Inbrengen 
en aansluiten. Samen op weg.’
(Silvia Heijnen, DOON-communicatie)
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