
Leadership in Transition 
Leidinggeven vanuit wijsheid en daadkracht

Organisaties veranderen in hoog tempo om adequaat in te blijven  
spelen op de veranderende samenleving. Als leidinggevende moet  

je stevig in je schoenen staan om daarin een wijze koers te varen. 

Compacte leergang voor leiders met impact

3 maanden 
programma



Je werkt hard om steeds het juiste te kunnen doen voor je organisatie, je klanten, 
stakeholders en je team(s). Wat dat precies is, is niet altijd even eenvoudig te 
bepalen. En af en toe vraag je je af waar jij zelf blijft in dit geheel. Maar voor die 
vraag is eigenlijk geen tijd… 

Je organisatie is volop in beweging. De koerswijziging en reorganisatie brengen 
zowel nieuwe kansen en mogelijkheden als onrust en onzekerheid met zich mee. 

In deze omstandigheden wil je medewerkers zo goed mogelijk meenemen in de 

beweging om sterke resultaten te behalen.

Succesvol leidinggeven in een woelige omgeving vraagt een basis van rust  

en vertrouwen. Vandaaruit kun je overzicht creëren, focus bepalen en anderen 

meenemen. In dit programma maak je in korte tijd een groei door, zonder 
daarvoor te hoeven zwoegen. Het helpt je om vanuit een solide basis energiek  

bij te dragen aan een toekomstbestendige organisatie.  

“Even stilstaan is  
de motor voor vooruitgang.  

Dit praktisch toepasbare 
programma geeft je de tools 

om op een ontspannen manier 

twijfel om te buigen naar 

daadkrachtig handelen.”

“Ik creëer nu veel meer rust, hierdoor 

gaan dingen nu eigenlijk vanzelf.”

Astrid Cloosterman  

(senior manager sales)

“Ik doe hetzelfde in vier dagen  

wat ik voorheen in 5 dagen deed  

en dat met veel meer ontspanning.”

Perry Bakker (hoofd sectie plannen, 
Koninklijke Marechaussee)

Leidinggeven vanuit wijsheid en daadkracht
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Wat brengt dit programma jou?
•   Leer hoe je met meer rust en ontspanning keuzes kunt maken  

en richting bepalen.
•   Creëer helderheid over jouw rol en acties.
•   Draag proactief bij aan de doelstellingen van de organisatie  

op een manier die bij jou past.

•   Ontdek hoe je eigen en andermans talenten gerichter in kunt zetten.
•   Ervaar hoe je makkelijker draagvlak creëert bij je omgeving.

“Ik heb geleerd om  

zinvoller bezig te zijn  

met de hoofdlijnen” 

“Ik heb geleerd om afstand te nemen,  

om zinvoller bezig te zijn met de 

hoofdlijnen. Ik blijf gebruik maken van  

de intuïtieve ingevingen die permanent 
alert zijn in mijn brein.” 

Leen Boltjes (projectmanager) 

Doelgroep
Dit programma is geschikt voor  

ambitieuze senior-managers en 
projectmanagers, (interne en externe) 

adviseurs en ondernemers.

Blended learning
Kernzaken in gespecialiseerd in blended 

learning. Voor sommige onderdelen is  

bij elkaar komen het meest krachtig.   
Op andere momenten is live contact via 

video-call tijdbesparend en toch even 
effectief. Kennisoverdracht en oefening  
op je persoonlijke bewustwording doe je  

op de tijd en de plaats die voor jou het 
beste uitkomen middels onze web-academy. 

Zo word je continu gevoed en is het toch 
goed in te passen in je drukke agenda.
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en meer  

vertrouwen

in besluiten

stressreductie

“Door het opmerken en veranderen van  

mijn intentie, keuzes, positie en timing;  
ben ik daadkrachtiger leiding gaan 
geven, krijg ik andere responses van 

medewerkers en heb ik ruimte kunnen 

maken om iedereen meer in zijn kracht 

te zetten.”

Saskia van Niekerk (ondernemer)

“Ik heb belangrijke stappen gezet: uit mijn hoofd komen, beschouwen 

en met behulp van bewustzijnsoefeningen sneller inzichten krijgen. 

Ik kan nu sneller kiezen en beslissen.” 

Mari van de Ven (zelfstandig interim manager CM2, IPLM)



“Leven vanuit een sterk innerlijk  

kompas maakt het verschil”

Jolien Slavenburg, trainer van deze leergang

Docent 
Jolien Slavenburg is directeur van Kernzaken. Ze heeft 
haar werk volledig toegespitst op het bekrachtigen 
van het nieuwe leiderschap, waarin het versterken van 

intuïtie een cruciale rol speelt.  Jolien heeft inmiddels 
20 jaar ervaring in het coachen en trainen van high-

professionals en directieleden in de zakelijke en 
publieke sector. Zij helpt haar klanten vanuit innerlijke 

wijsheid de juiste keuzes te maken en hun impact en 

draagvlak te versterken. Tevens werkt zij als docent 

en executive coach intuïtief leiderschap in Senior 
Leaderschip- en Advanced Management Programmes 

op Business University Nyenrode.

Programma 

Het programma bevat de volgende onderdelen:

•    Individueel intake- en slotgesprek:  

de juiste doelen bepalen en realiseren.

•    Action Learning Plan:  
de vertaling van inzicht naar actie binnen je eigen werkcontext.

•    3 live trainingsdagen (tweedaagse en eendaags module): 

oefening en feedback brengen nieuw perspectief op ‘ik, rol en 
omgeving’.

•    e-learning:  

kennis, inspiratie en oefeningen vanaf je eigen werkplek 

- webinars over talentontwikkeling en sneller beslissen met      

  expert- intuïtie   
- audio-lessen over wakker persoonlijk leiderschap 

- lichaamsbewustzijns-oefeningen.

•   peer group coaching (online): 

je ontwikkeling bespreken en feedback ontvangen van je 

mededeelnemers.

•   deelname aan besloten (online) forum voor deelnemers: 

delen van obstakels en successen om de gestelde doestellingen 

te bereiken.

“De brede doelgroep van deze compacte 

leergang heeft als voordeel dat je je samen 
met andere managers en ondernemers 

ontwikkelt. Je leert van elkaars ervaringen 

en inzichten waardoor de impact van de 

training wordt verstrekt.”

Kennismakingsgesprek 
Bekijk samen met ons of dit programma aansluit bij jouw 

doelstellingen. Plan nog deze week een kennismakingsgesprek  

met ons in. We kijken graag met je mee en informeren je over 

praktische zaken.

Stuur een mail naar info@kernzaken.nl of neem rechtstreeks 

contact op met Jolien Slavenburg via 06-16290117 of mail naar 

jolien@kernzaken.nl.

Kernzaken   •    024-2070853

info@kernzaken.nl   •   www.kernzaken.nl


