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•   Persoonlijk gesprek tijdens een 
wandeling.

•   Kennismaken, ontwikkel- 
vragen verkennen en stilstaan 
bij hoe je ontwikkeling past bij 
de leergang.

•   Voorbereiden: persoonlijke 
en professionele biografie 
inzichtelijk maken.

1. Individuele 
voorbereiding
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•   Gericht op je persoonlijk leider-
schap, opgezet vanuit je ontwik-
kelvragen.

•   Feedback op jouw leiderschap en 
onderzoeken eigen  
levensloop.

•   Inzicht in de 4 dimensies van 
leiderschap (mentaal, emotioneel, 
fysiek, spiritueel).

•   Inzicht in voorkeursgedrag, sterke 
kanten, valkuilen, ontwikkelpunt-
en, gevoeligheden en  
schaduwkanten.

2. Startbijeenkomst 
The Inner game
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 •   Verdieping op een belangrijk leiderschapsthema en 
op verschillende intervisie-achtige manieren werken 
aan casuïstiek. Met de deelnemers onderzoeken we 
jouw Moments of truth. Leiderschapsthema’s die we 
behandelen zijn:

 •   Fysieke kracht en vitaliteit.
 •   Mentale (veer)kracht.
 •   De schoonheid van macht.
Ervaren programmamanagers brengen eigen ervarin-
gen als leermateriaal in.
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van 2 (aaneengesloten) dagen
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4. Individueel coachgesprek
Halverwege de leergang heeft iedere deelne-
mer een individueel coachgesprek met een 
van de kernbegeleiders.
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Persoonlijke verdieping

Dicht op 
het werk

•   Feedback op ervarings- 
gerichte wijze.

•   Delen en verrijken 
eigen opgedane 
inzichten. 

•   Reflecteren op je 
gedrag, communicatie, 
leiderschap, effectivi-
teit en samenwerking 
op basis van interactie 
met een paard

5. Afrondende 
bijeenkomst 
van één dag
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