Leadership in Transition
“Een organisatie
in beweging heeft wijze
leiders nodig die stevig
in hun schoenen staan.
Kernzaken versterkt het type
leiderschap dat nu nodig is. ”

“De verbindende rol die ik kreeg in de organisatie voelde als een onmogelijke opdracht. Nu word
ik daar juist om gewaardeerd. Er is zoveel veranderd, dit had ik 10 jaar eerder willen ontdekken.”
Koos Lubbe, Managing director Erasmus MC

Leergang voor leiders met impact

Waarom Kernzaken?
Wij geloven dat de vraagstukken waar bedrijven zich nu
voor gesteld zien, andere oplossingen vragen. Intuïtie en
onbewust denken zijn nodig om in de complexiteit alle
mogelijkheden te betrekken.
Kernzaken reikt praktische handvatten aan om mensen in
bedrijven met de kracht van intuïtie in verbinding te stellen.
Onze programma’s typeren zich door een verdiepende
aanpak, persoonlijke aandacht en blended learning. Het
afwisselen van live contact-momenten met video-calls
en leren via onze Web-Academy, zorgt voor impactvolle
programma’s die goed inpasbaar zijn in een drukke agenda.

Leadership in transition (3 maanden programma)
Deze compacte leergang speelt in op het type leiderschap dat nodig is om vanuit bezieling en
daadkracht in te spelen op de veranderende context in organisaties.
Leidinggevenden die zich intrinsiek kunnen verbinden met
de nieuwe koers van de organisatie en van daaruit anderen
meenemen, maken het verschil. Organisaties zijn constant in
beweging om adequaat in te blijven spelen op de veranderende
samenleving. Meerjarenplanning en control maakt geregeld
plaats voor snel schakelen vanuit omgevingssensitiviteit. Van
medewerkers wordt meer eigen verantwoordelijkheid en proactiviteit verwacht. En daarbij verschuift de focus in benodigde
vaardigheden en attitude van (formele en informele) leiders.

In de leergang Leadership in Transition
staan drie pijlers centraal:
• Persoonlijk leiderschap: eigen focus en koers bepalen (ik)
• Eigen rol en petten definiëren (rol)
• Invloed uitoefenen in de gegeven context (omgeving)
Een leidinggevende die deze drie pijlers met elkaar verbindt
is klaar voor de toekomst.
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Investeren in toekomstgericht leiderschap
vergroot het rendement van de hele organisatie
Een leiderschapsprogramma staat nooit op zichzelf. Het
ene tandwiel zet het andere in beweging. Door de focus
op krachtig leiderschap in continue wisselwerking met
de omgeving wordt de motivatie en productiviteit op
afdelings- en/of organisatieniveau versterkt.
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“Ik kan nu sneller kiezen en beslissen”
Mari van de Ven (zelfstandig interim manager CM2, iplm)

“Ik heb meer impact. Mijn team ervaart dat ik
meer ruimte en vertrouwen geef en dat ik er ben
als ze me nodig hebben.”
Tanja koenen (Directeur Vastgoedregie Vivare)

“Ik heb geleerd om afstand te nemen, om zinvoller
bezig te zijn met de hoofdlijnen. Gesprekken gaan
minder over inhoud en meer over de route
naar het halen van doelstellingen.”
Leen Boltjes (Projectmanager)

Wat heeft Kernzaken
leiders te bieden?
Kernzaken biedt vernieuwende programma’s voor executives
en senior-managers.

Voor ambitieuze senior-managers,
projectmanagers, (interne en externe)
adviseurs en ondernemers
3 maanden programma Leadership in Transition
Zie deze brochure.

Managementteam- en peergroup coaching
• Dillema’s aangaan vanuit de Oplossingsgerichte benadering
• Zakelijk en persoonlijk succes vergroten
• Gespiegeld worden door gelijkgestemden.

Voor executives (bestuurders/ managing
direction, directeuren)
9 maanden Leergang Intuïtief leiderschap
(regulier of VIP-traject)
Leidinggeven vanuit verbinding en daadkracht.
Versterken van eigen wijsheid en intuïtie staat centraal om:
• vanuit ontspannen overzicht te handelen
• afdelingen of organisatie aan te sturen vanuit heldere purpose
• leiding te geven vanuit bezieling en charisma
Deze leergang wordt door deelnemers gemiddeld gewaardeerd met een 9.

Executive coaching
Voor directieteams en 1-op-1 om snel de kern te raken.
Focus op het vergroten van zakelijk succes vanuit natuurlijke
kracht en wijsheid.

Waar wij voor staan
De aantrekkelijke missie waar Jolien
Slavenburg met haar team naar toe werkt:
Over een paar jaar is het normaal dat in
boardrooms in heel Nederland de vraag
wordt gesteld: ‘Wat is jouw eerste ingeving?
Wat zegt je intuïtie je hierover?’

“Het functionele gebruik van
intuïtie waarin Kernzaken
vooropgaat, zal de komende
jaren breed ingezet worden
in organisaties.”

Exclusieve leiderschaps-retraite (maatwerk)
Eigen toekomstkoers bepalen.
Goed leidinggeven in een organisatie in transitie vraagt veel van je als
mens. Deze retraite aan de Middellandse zee stelt leiders in staat om in
zeer korte tijd:
• vanuit rust en ontspanning tot heldere inzichten te komen
• eigen focus en richting te verhelderen

“Kernzaken heeft me precies gebracht
wat me nu en in de nabije toekomst
gaat helpen.”
Gerben van der Harst (Directievoorzitter
Rabobank Amerstreek)

• de gewenste interne voorwaarden te creëren om dit te realiseren

Kennismakingsgesprek
We kijken graag inhoudelijk mee met uw vraag. Samen bekijken we
welke programma’s het beste aansluiten bij uw doelstellingen.
Stuur een mail naar info@kernzaken.nl of bel ons voor een afspraak.

Kernzaken • 024-2070853
info@kernzaken.nl • www.kernzaken.nl

