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 Onze gronding 

Verankerd in de toegepaste sociale gedragswetenschap  
• genereren van handelingskennis 
• Kurt Lewin: “If you want to understand how something really works, try 

changing it” 
• De ultieme ‘klant’ is niet enkel de deelnemer zelf, maar ook de relaties en 

professionele omgevingen die voor hem of haar van betekenis zijn. 
 
 

Vanuit relationeel  constructionistisch perspectief op de werkelijkheid:  
  

  = generatieve/dynamische en  transformatieve  kijk op de sociale werkelijkheid 
  = mogelijkheden realiseren 
 
 
 
 
 
 
 



Onze eigenheid 

• Diepgaand leren 

• Professionele vervolmaking én persoonlijke groei 

• Leren van en met elkaar 

• Vertrekkende van concrete ervaringen hier en nu 

• Integraal en integrerend leertraject 

• Langdurig 

 



HR Leadership 



 DEEL I: - Jezelf leiden –  
 Blok 1: opbouwen van vertrouwensvolle en leerrijke 

relaties 

 Blok 2: ik als leider – de leider in mij 

 

 Deel II: - Anderen leiden – 
 Blok 1: inspireren, organiseren en realiseren in verbinding 

 Blok 2: duurzaam ontwikkelen en verankeren 

   special topics 

 

 DEEL III: Integratie 

3 delen 



De leider in mij – Ik in de leider 
 
 
 
 
 
doelen: 
• verdiepen van persoonlijke kijk op leiderschap  
• (her)ontdekken van eigen ’greatness’ 
• bewust(er) worden van eigen drijfveren, 

waarden en ambities (dromen) 
• actief scheppen van oefen en 

experimenteerruimte in de eigen werkcontext 

 
 
3-daagse: kijken naar (eigen) leiderschap 
2-daagse: verhogen van eigen impact – 
samenstelling van projectgroepjes 
 
 
 
 

   = 5 dagen 

Het opbouwen van 
vertrouwensvolle en 
generatieve  
relaties   
 
doelen: 
• Leren over eigen gedrag en effecten 
• Leren over relationele en 

groepsprocessen 
• Leren over leren 
• Fundamenten leggen van een lerende 

organisatie 

  
5-daagse Leergroepsvorming 
1 planningsdag 
4 themadagen 
3-daagse training interventievaardigheden 
 
 
 

 = 13 dagen 
 



 
 
Inspireren, organiseren en realiseren in 
verbinding 
 
 
3 daagse: strategisch en inspirerend leiderschap:  
•  zingeving in dialoog  
•  processen van alignment en attunement  
• Hr- strategie , co- ownership 
• Organisatie design  
 
2 daagse: cultuurvorming:  
‘the essence of leadership is managing culture’   
• de organisatie als broeiplaats van verschillende 

stemmen, logica’s, talen  
• multi-culturaliteit 
 

 
3-daagse: managen van complexiteit, ambiguïteit 
en creativiteit: een dadaistische kijk op 
organiseren – 3 daagse – 
 

   = 8 dagen 
 

 
 
Duurzaam ontwikkelen en verankeren 
 
 
3-daagse: hefbomen van een vitale en lerende 
organisatie  
• werken aan hoge betrokkenheid 
• effectieve teams en teamleren 
• De organisatie als lerend sociaal systeem 
 
3-daagse: duurzaam en diepgaand leren en 
veranderen  
• Werken met leer- en ontwikkelingsmodellen 
• veranderingsprocessen 
 
 
4 losse Topicdagen met ondersteuning van externe 
deskundigen – open voor alumni 
• werken met competenties en talenten 
• kwaliteit – integratie privé-werk (Steven Poelmans) 

• duurzaam leiderschap: triple P 
• diversiteit als kracht  

   = 10 dagen 



Concreet real-life project 

 
Opzet? 
 “Concreet uitdagend project uitklaren waar ik impact op heb” 
 “Project waar je jezelf versterkt & de organisatie in versterkt” 
 Deelnemers, staf én werkgever zoeken mee (en wordt mede-eigenaar); je 

kiest je interne coach 
 Project in het interne Persoonlijk Ontwikkelingsplan: commitment 
 3 à 4 projecten kiezen waar zich projectteams rond vormen: zoeken mee, 

geven advies, samen met de staf (‘’mede-adviseurs”) 
 Voortgang van project kan in programma ingebracht worden: uitdagingen, 

oefenen – “Breng uw co-piloot (leidinggevende/collega) mee”  
 

Meerwaarde? 
 Directe koppeling met een uitdagend praktijkvraagstuk: persoonlijke 

ontwikkeling wordt gekoppeld aan organisatieontwikkeling 
 Niet vrijblijvend – leerspanning hoog 
 ‘Return on investment’ voor jezelf en bedrijf: je maakt het hard naar de 

groep & het bedrijf toe 
 Continue kruisbestuiving tussen project en leergroep 



OPEN INTEGRATIEFORUM 

 

= 3-daagse 

= deelnemers + collega’s/leidinggevende + alumni 

 

Gesloten afronding 

 

 


