Leergang Waarderend Leiderschap
persoonlijk leiderschap training
voor leiders en ervaren professionals

Leergang Waarderend Leiderschap
De ‘Leergang Waarderend Leiderschap’ is een intensieve leergang waarbij je met een kleine
groep aan de slag gaat met leiderschapsontwikkeling en jouw persoonlijke leiderschapsvraag
centraal staat. Het is een leergang voor leiders en ervaren professionals die hun persoonlijke
leiderschapstalenten willen ont-wikkelen en versterken.

Waarom de leergang volgen?
De ervaren trainers van B-dare maken het mogelijk dat belemmerende patronen worden
doorbroken en nieuwe perspectieven worden ont-dekt. Je verlaat het leiderschapstraject
sterker en lichter.
Wil jij …
 Jouw leiderschap versterken op essentiële leiderschapsaspecten als lef, inspiratie, visie
en sensitiviteit?
 Afscheid nemen van belemmerende patronen, die je uit je kracht halen?
 Jouw impact op de omgeving vergroten?
 Echt verschil leren maken in datgene waar je voor staat en gaat?
 Je gevoel van zingeving en toegevoegde waarde terugvinden?
 Je authentieke leiderschapskwaliteiten en je zijnsvisie ont-dekken?
 Een inspirerend leider voor je team en omgeving zijn?

Meld je dan snel aan voor de eerstvolgende
‘Leergang Waarderend Leiderschap’ via www.B-dare.nu
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Een jaarprogramma
Dit programma is geen vaardigheidstraining, maar een persoonlijk leiderschap traject met een
doorlooptijd van een jaar, waarbij je jouw leiderschapsstijl gaat ontdekken. Gedurende het
hele traject wordt je intensief begeleid door twee trainers van B-dare. Welke van de twee
trainers je persoonlijke coach wordt, is je eigen keuze.
Twee keer per jaar start een nieuwe leergang. Het gehele traject omvat 7 bijeenkomsten en 4
coaching gesprekken. De bijeenkomsten vinden meestal op een vrijdag plaats in een groene
omgeving in het midden van het land en worden ingepland in overleg met de deelnemers.
Tussen elke bijeenkomst zit ongeveer 1,5 maand onderzoeks- en reflectieruimte, waarin je
jouw persoonlijke leersituatie verdiept en de persoonlijke coaching gesprekken plaatsvinden.

“Ik deed zo mijn best, maar het resultaat was niet altijd wat ik
wilde. Hoe kwam dit toch? Dit traject liet me zien dat ik mezelf in de
weg zat, door inzicht te krijgen in mijn overtuigingen. Ik merk dat ik
nu veel beter in mijn vel zit. Ik ben IK, mezelf en daarmee sta ik
beter in verbinding met mijn omgeving, zowel zakelijk als privé.”

Welke investering vraagt het van je?
Het traject wordt uitgevoerd in een kleine leergroep van 2 tot 4 deelnemers.
De deelnemers leren niet alleen van de trainers, maar ook van elkaar en de
reflectie op de onderlinge interactie. De kosten voor deelname bedragen
€ 4.875,-. Deze prijs is inclusief een exemplaar van ons boek ‘De Essenties
van Leiderschap’ en exclusief 21% btw en accommodatiekosten.
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Franke Jongsma
Franke werkt als trainer, coach en adviseur aan
leiderschapsontwikkeling, samenwerking en organiseren. Hij helpt
mensen, teams en organisaties om te worden wie zij willen zijn.
Appreciatie Inquiry is in zijn werk geen methode, maar een
manier van denken, werken en leven. Hij weet altijd te waarderen wat
er is, laat je zo anders naar jezelf of een situatie kijken. Franke is
organisatie psycholoog en heeft samen met collega Hans Heyda het
boek ‘Maak van je team een Eenheid!’ geschreven (2018).
Laura de Faber
Laura werkt als trainer, coach en organisatieadviseur aan persoonlijk
leiderschap, interactie op de werkvloer en organiseren vanuit de
bedoeling. Laura luistert letterlijk en met aandacht, maar neemt ook
geen blad voor de mond in haar communicatie. Zij stelt met een grote
glimlach de vragen die anderen niet stellen en zorgt er daardoor voor
dat niets onbesproken hoeft te blijven. Laura heeft een
bedrijfskundige, veranderkundige en interventiekundige achtergrond
en veel ervaring met systemisch en lichaamsgericht werken.
Hans Heyda
Hans Heyda werkt als trainer, coach en adviseur op het gebied van
leiderschap, teamontwikkeling en samenwerking. Zijn leiderschap heeft
hij in het verleden onder anderen ontwikkeld bij het Korps mariniers.
Hans is een mensen mens en werkt vanuit rust en optimaal
vertrouwen. Hij heeft het talent om concepten praktisch toepasbaar te
maken. Hans is co-auteur van de boeken ‘Essenties van Leiderschap’
(2006) en ‘Maak van je team een eenheid!’ (2018).

B-dare biedt nieuwe perspectieven op persoonlijke-,
leiderschap- en organisatieontwikkeling en helpt mensen
de moed te vinden om zichzelf te zijn.

B-dare Coöperatie U.A.
Heidevlinder 5
7451 WX Holten
info@b-dare.nu
www.b-dare.nu
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