SECURE BASE
LEADERSHIP
3,5-daagse masterclass met grote impact
dinsdag 14 december t/m 17 december 2021

Mil Rosseau

Prof. Dr. André Wierdsma

Hoe bewaar je als leider
de balans tussen uitdagen
en ondersteunen?

ONTWIKKEL HET POTENTIEEL VAN JEZELF,
JE MEDEWERKERS ÉN JE ORGANISATIE
Als leider kun je een enorm potentieel ontwikkelen bij jezelf, je mensen en je organisatie door vertrouwen
op te bouwen en daarnaast veranderingen in gang te zetten én te leiden. Hoe doe je dat?
Verandering is de nieuwe constante. Ook in samenwerkingspatronen. Medewerkers verbinden zich met het
hogere doel van je organisatie en krijgen ruimte om in te spelen op lokale situaties: zelfsturing en maatwerk.
Wat is de toegevoegde waarde van de leiding in deze context? Je wilt als leider betekenisvol zijn voor je
organisatie en je mensen. Hoe begrens je de zelfsturing zodat er ruimte ontstaat? Hoe bewaak je de balans
tussen uitdagen en ondersteunen? Welke patronen in denken en handelen dien je als leider te heroverwegen?
Deze masterclass versterkt je leiderschap en helpt om een 'basiskamp' te kunnen zijn voor medewerkers
die nieuwe uitdagingen aangaan. Secure base leadership vergt zelfinzicht,
oog voor de psychologische dynamieken en de moed om te handelen.
Ons voorstel aan jou
Inclusief het boek
'Care to dare' de praktijk
• Een intensieve masterclass van 3 dagen
van
secure base leadership
• Op basis van ingebrachte eigen casuïstiek
van Georg Kohlrieser
• Aan de slag met gelijkgestemden
• Ontdekkend, speels en veilig
• Onmiddellijke impact in je werk
• Theorie? Ja, alleen ter ondersteuning van ingebrachte casuïstiek
• Maximaal 12 deelnemers
Voor wie is deze masterclass bedoeld?
Dit is een masterclass op MT-level. We veronderstellen ruime ervaring, emotionele rijpheid en de bereidheid
om te leren op basis van eigen ingebrachte casuïstiek. Je wilt je leiderschap versterken door zelfreflectie en
het scherpen van je eigen ontwikkelingsrichting. Je bent bereid eigen patronen in denken en handelen te
onderkennen en mogelijk te heroverwegen.
Versterk je leiderschap
• Leiderschap op basis van gezag ontstaat alleen vanuit de verbinding
• Leiderschap koppelt inspireren én corrigeren op een constructieve wijze
• Medewerkers zijn onzeker bij het nemen van verantwoordelijkheid
• Medewerkers willen ondersteuning én uitdaging
• Leiderschap is een praxis: praktijk van handelen
• Autoriteit ontstaat in het handelen

"Ik heb al veel leiderschapsopleidingen gevolgd. Deze masterclass brengt je écht verder
en is een cadeau voor wie zijn leiderschap echt wil verdiepen."
Jacqueline, Ministerie van VWS (CIBG)

WIE GEVEN DEZE MASTERCLASS?
Mil Rosseau & André Wierdsma hebben samen meer dan 20 jaar workshops in 'Persoonlijk leiderschap'
gegeven in Nyenrode's executive programma's. Elkaar in kennis en ervaring perfect aanvullend.
Een geolied team dus!
Prof. Dr. André Wierdsma
"De psychologische dimensie van samenwerkingsrelaties en complexe dynamieken
vraagt inzicht en inlevingsvermogen, maar ook de moed van leiders om positie te kiezen"

Emeritus hoogleraar organiseren en co-creëren, Nyenrode Business Universiteit.
Tijdens deze masterclass ook bewaker van de vertaalslag naar organisatie-, businessniveau.
Is zowel bedrijfskundige als psycholoog (organisatie en klinische psychologie).
Mil Rosseau
"De relatie met jezelf en de relaties met anderen kan je sterk verbeteren met behulp van
transactionele analyse. Het is mijn passie jou hierbij te helpen in een veilige en humorvolle omgeving."

Directeur Autonoom, Academie voor Transactionele Analyse, België
Internationaal coach voor bestuurders, leidinggevenden en management teams.
Voorbeelden van ingebrachte casuïstiek tijdens deze masterclass
• Hoe doorbreek je disfunctionele patronen?
• Hoe ga je constructief om met verschil en conflict?
• In situatie X lijk je op halve kracht te functioneren, wat houdt je tegen?
• Hoe maak je de 'onderstroom' bespreekbaar?
• Hoe doorbreek je het 'stilzwijgen'?
• Hoe balanceer je inspirerend én corrigerend handelen?
• Welke invloed heb je op de samenwerkingscultuur in je organisatie?

Personal dialogue
Om je leerdoelen te bepalen heb je vooraf een zoomsessie met de beide trainers en de rest van de groep.
Op die manier zijn je verwachtingen gemanaged en haal jij het meeste uit deze masterclass.

PROGRAMMA & TIJDEN
We starten dinsdag 14 december om 16.30 uur en eindigen vrijdag 17 december om 15.00 uur.
Het programma is flexibel en gaat uit van co-creatie.
Je overnacht drie nachten op locatie, je ontbijt en dineert er en je bent
even helemaal weg uit je dagelijkse omgeving, om verfrist je weg te vervolgen.

"Deze masterclass geeft diepe inzichten in de rol van de leider en de secure base
die daarvoor onontbeerlijk is. Praktisch en met humor gebracht. Een feestje!"		
							
Meriam, NTR
Emotioneel intelligent leidinggeven
Deze diepgaande en tegelijk lichtvoetige masterclass gaat over de psychologie van samenwerken
en relaties. Je krijgt inzicht in en kennis over:

Doelgroep
Dit is een masterclass op MT-level. Wij veronderstellen
ruime ervaring, emotionele rijpheid en de bereidheid
om te leren op basis van zelf ingebrachte casuïstiek.

•
•
•
•
•
•
•

Investering
Deze masterclass vraagt een investering in tijd,
geld en energie. De prijs van de masterclass is
€ 3.995,- (ex BTW) all-in. Dus inclusief overnachtingen,
maaltijden en literatuur. Meld je aan via de site
www.focuslearningjourneys.nl

de 9 karakteristieken van een secure base leader
conflicten en verschillen
weerstand en verandering
betekenisvol leiderschap
het krachtenveld in en rondom je organisatie
je plek in 'het systeem' en je blinde vlekken
inspirerend én corrigerend handelen

Kortom, inzicht in de complexe dynamiek tussen
mensen en je eigen rol daarin.
Tijd en locatie
De masterclass start wwoensdagochtend 26 mei om
08.00 uur en eindigt vrijdagmiddag 28 mei om 15.00
uur. De locatie van de masterclass wordt nog bekend
gemaakt. De masterclass vindt plaats in de omgeving
van Utrecht.

Incompany?
Neem voor incompanymogelijkheden contact op
met Remco Gerritsma: 06 - 557 903 78
Verhindering
Deze masterclass kan in principe niet geannuleerd
worden door het op maat gesneden karakter.
Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte 12 deelnemers. Door de
groep klein te houden is het leereffect het grootst.
Zo krijgt je de aandacht die je verdient.

Inschrijven
Dinsdagmiddag 14 december t/m vrijdag 17 december
2021. De locatie van de masterclass wordt nog bekend Contact
Heb je vragen? Bel ons op 06 - 557 903 78 of mail
gemaakt (omgeving Utrecht, i.i.g. Centraal in NL)
naar klantenservice@focuslearningjourneys.nl

"Dit is geen cursus maar een levensles.
Met inzicht in jezelf en anderen."
			
		
Jaap, Phenom World Innovations B.V.

"Deze masterclass was super! Wil je jezelf beter begrijpen
en wil je een 'secure base' voor je team zijn? Dan is dit
jouw masterclass."
				
Martijn, Rompa Group

www.focuslearningjourneys.nl

Let op! Nu niet inschrijven
betekent minimaal 1 jaar wachten....

