The ART of Leadership
Echte leiders inspireren hun medewerkers om mee te gaan in gekozen
veranderingen.
Als leider in verandering BEN je de verandering, leef je hem voor. Dat
vraagt innovatie en dus creativiteit. Leiderschap als een kunst en geen
kunstje. In deze leergang maak je daarin een belangrijke shift in je
bewustzijn. Dit maakt je een stevig geworteld leider en vergroot voelbaar
jouw impact.
Mensen volgen je wanneer ze voelen dat het klopt, wanneer het echt is en
het vanuit je hart, vanuit je authentieke zelf komt. Dat vraagt van jou dat je
weet wie je bent, en onderzoekt wie je nog meer kunt zijn. Dat je niet
alleen in de spiegel kijkt maar ook de confrontatie met jezelf durft aan te
gaan. Dat vraagt LEF!
Leiderschap vanuit een vanzelfsprekende flow waarbij werken voelt als
een natuurlijke beweging vanuit jouw eigenheid. Vanuit wie je bent.
Functioneren vanuit je kern, met plezier en verwondering gecombineerd
met aanstekelijke daadkracht.
Leiderschap niet meer als een kunstje maar als een kunde: The ART of
Leadership.
‘Ik ben bewuster van mijzelf; mijn gedrag en de keuzes die ik heb. Dit betekent dat ik ontzettend
gegroeid ben’

Op zoek naar de essentie van Leiderschap?!
Wij bieden een avontuurlijke traject waarbij je:
• Leert om nog meer aan het stuur te staan van jouw innerlijke potentie!
• Leert om op een sprankelende manier met jouw team een richting in te slaan door middel
van jouw in-the-moment, zichtbaar leiderschap
• Aan de hand van grondig onderzoek naar jouw eigenheid in leiderschap
leert/ervaart/ontdekt hoe je vanuit jouw eigenheid een stevige, verbindende impact hebt op
jouw (werk)omgeving.
• Jezelf innoveert en nog meer ontdekt waar jouw creatief leiderschap zit
• Meester in dit nieuw verworven leiderschap wordt waarin authenticiteit, daadkracht en een
open mind de juiste beweging/flow creëren.
• Zowel het leiden van een organisatie als jouw eigen leven als jouw missie ervaart!
Wij dragen er zorg voor dat jij met gelijkgestemden op deze ‘expeditie’ gaat.

Inspirerende gastsprekers & kunstenaars werpen een andere blik op de
Veerkracht-Vitaliteit-Creativiteit van jouw Leiderschap.
Een tastbare herinnering neem je daarvan mee naar huis

Het programma
Op een interactieve, intensieve en speelse wijze krijgen de dagen vorm. De leergang “The Art of
Leadership” bestaat uit 5 modules, verdeeld over 24 dagdelen (12 dagen, rekening houdend met
druk bezette agenda’s; voor data en tijden zie verderop) en na module 3 een tussentijds individueel
verdiepingsgesprek.
Voorafgaand aan de modules vindt een intake plaats, waarin samen met de trainers jouw specifieke
ontwikkelvraag scherp gesteld wordt. Ook bespreken we dan nadere details van het verloop van de
leergang en voorbereidende uitwerk-opdrachten.

‘Ik verwachtte een gereedschapskist, maar heb ontdekt dat ikzelf
het belangrijkste gereedschap ben’

Module 1

Jezelf als instrument (4 dagen)
- Introspectie: hoe zie jij jezelf en hoe word je gezien?
- De impact van overtuigingen en patronen
- Echt contact maken vanuit een win-win intentie
- Leiderschap en je missie
- Jouw identiteit in woord en daad
Voor dit blok is de theorie van S. Covey (7 Eigenschappen van professioneel
leiderschap) de basis en komen we tot de essentie van jouw kern d.m.v. een
breed scala aan technieken van o.a. S. Sinek, R. Dilts, B. Katie, e.a.)

Module 2

Kijk op Leiderschap (2 dagen)
- Leiderschap onder de loep
- Creëer jouw eigen ‘morals’ voor de ‘nobele’ leider
- Leiderschap en Verantwoordelijkheid(-sgevoel)
- Balans in jouw energie
Jouw unieke wijze van leiderschap ga je nog beter herkennen en optimaliseren.

Module 3

Leiderschap: vallen én opstaan (2 dagen)
- Het concept ‘falen’ en ‘schuld’ nader bekeken.
- Jezelf resetten in gecompliceerde context
- Professionele liefde in de praktijk: jijzelf en je medewerkers vanuit De
Bedoeling bekeken
- Feedback vanuit een ander perspectief.
Basis voor dit blok is o.a. de Dramadriehoek uit de TA-methodiek, Hemi-Sync,
Verdraaide Organisaties (Wouter Hart) e.d.

Module 4

Module 5

Jij en je team (2 dagen)
- Patronen herkennen in de context van jouw werk
- Aanstekelijk communiceren, de kracht van taal
- Systemisch kijken naar de dynamiek in jouw team
- Je eigen casus uitgewerkt
Deze keer staat o.a. de insteek van Danielle Brown (The corporate tribe) Arend
Ardon (de cirkel doorbroken), het NLP-communicatiemodel, Deep Democracy
(Tjitske Kramer) en de principes van Tegenspraak aan de basis.
Comfort creëren in je functie (2 dagen)
- Jij en jouw ‘peers’, de eenzaamheid getackeld
- Leiderschap: Hulp inschakelen én accepteren
- Oogsten en afronden van de leergang
Ogenschijnlijke barrières om in de kwetsbaarheid te stappen worden zichtbaar.
Leiderschap: Je kan het alleen, maar kan jij het ook sámen?

‘Het geeft enorm inzicht om theorie ook daadwerkelijk toe te passen’

Voor wie? Past “The Art of Leadership” bij jou?
Deze leergang is speciaal geschikt voor senior leidinggevenden, senior managers en directeuren met
LEF die:
• Willen leiden vanuit een veerkrachtige balans met zachte kracht en heel veel plezier en
voldoening.
• Diepgaand willen leren hoe ze zichzelf nog beter als instrument binnen het leiderschap
kunnen ‘tunen’ en niet bang zijn voor een stevige ‘mind shift’.
• De Kunst van leiderschap willen leren kennen!
‘Je bent sterk als je je zwakheden kent. Je bent mooi als je je imperfecties kent. En je bent wijs als je
van je fouten leert.’

Data en Tijden
De leergang vindt plaats in Breda. Binnen 2 km kan men gebruik maken van diverse gerenommeerde
hotels, dan wel gezellige B&B’s.
De kosten van deze leergang zijn 5650,00 excl. BTW (inclusief tussentijds verdiepingsgesprek,
materiaal, koffie, thee, lunch, diner e.d.)
Leergang nr.1. 2019
Module 1

Woensdag 15 mei 2019 15.00 uur – zaterdag 18 mei 13.00 uur

Module 2

Donderdag 13 juni 2019 14.00 uur – vrijdag 14 december 17.00 uur

Module 3

Donderdag 4 juli 2019 14.00 uur – vrijdag 5 juli 17.00 uur

Verdieping

Voor de individuele verdieping wordt in overleg een moment van 2 á 3 uur
tussen 5 juli en 18 september 2019.

Module 4

Donderdag 19 september 2019 14.00 uur – vrijdag 20 september 17.00 uur

Module 5

Donderdag 10 oktober 14.00 uur – vrijdag 11 oktober 17.00 uur

Terugkom

April 2019

Leergang nr.2. 2019
Module 1

Woensdag 25 september 2019 15.00 uur – zaterdag 28 september 13.00 uur

Module 2

Donderdag 31 oktober 2019 14.00 uur – vrijdag 1 november 17.00 uur

Module 3

Donderdag 28 november 2019 14.00 uur – vrijdag 29 november 17.00 uur

Verdieping

Voor de individuele verdieping wordt in overleg een moment van 2 á 3 uur
gepland tussen 29 november 2019 en 15 januari 2019.

Module 4

Donderdag 16 januari 2020 14.00 uur – vrijdag 17 januari 17.00 uur

Module 5

Donderdag 13 februari 2020 14.00 uur – vrijdag 13 februari 17.00 uur

Terugkom

September 2020

Een uniek duo slaat de handen ineen!

Ragma

Gerrie

Mede gevormd door haar veelzijdige opleidingen
als o.a. docent bewegingsonderwijs, HRMadvies, Bedrijfskunde (verandermanagement) en
vele diepgaande coachings- en therapieopleidingen.
• ‘Vanuit sterke intuïtie en grote
vrolijkheid regelrecht naar de kern van
de zaak’
• ‘Pittig en liefdevol analyserend vanuit
een groot hart’
• Al meer dan 15 jaar een trainer in
team/persoonlijke ontwikkelings- en
leiderschapstrajecten
• Individuele coaching op
levensvraagstukken
• To-the-point organisatieadvies

Ooit begonnen als bouwkundig ingenieur, heeft
ze zich vanuit de persoonlijke drive ‘er uit halen
wat er in zit’ ontwikkeld in leiderschap,
verandermanagent, coaching & counceling en
creativiteit.
• “Ain’t no mountain high enough”
• Als ervaren krachtig bestuurder en
netwerktalent, oprecht, sterk intuïtief en
empathisch meester in verbinden
• Doelgericht, vol enthousiasme,
spontaniteit, humor, eerlijk en oprecht
• Jarenlang als zelfstandig ondernemer
uitdagende opdrachten in interim
management en advieswerk
• Executive coach
• Bevlogen en getalenteerd kunstenaar

Bedrijfsnaam:
KERN, training & coaching in
bewustzijnsontwikkeling
www.kern-development.nl

Bedrijfsnaam:
The art of Leadership; training & coaching
The way to go; kunst en creativiteitscoach
www.theartofleadership.nl

Ragma Sijstermans (06 - 54216512)

Gerrie Ruijs (06 - 46036397 )

Wil je meer weten over deze leergang?
Neem gerust contact met ons op. Graag bekijken we samen met jou of deze leergang aansluit bij
jouw ontwikkelvraag.
Mail: leergang@theartofleadership.nl

