Basistraining Dienend-Leiderschap
Een opleiding (live/offline) voor iedereen die echt wil begrijpen en doorleven wat dienend-leiderschap is en
hoe je een goede basis legt voor deze vorm van leiderschap. Na deze opleiding weet je precies wat dienendleiderschap is, waarom het zo effectief is, heb je je verder ontwikkelt op de acht kenmerken van dienendleiderschap en de successen daarvan ook al in de praktijk ervaren.
Niveau: Werk en denkniveau HBO+, postacademisch, maar voor iedereen begrijpelijk.
Aanvangsniveau: De Onlinetraining Dienend-Leiderschap dient vooraf of tijdens deze opleiding tevens gevolgd
te worden. Wat daarnaast vereist is, is de bereidheid naar jezelf te kijken, te leren en te ontwikkelen.
Lengte: 4 maanden.
Inhoud:
Sessie 1: Gaat over wie ben ik als leider, waar kom ik vandaan, waar sta ik voor - sterken zelf (authenticiteit &
rentmeesterschap).
Sessie 2: Gaat vooral over luisteren, vertrouwen, verbinden, creëren lerende organisatie (bescheidenheid &
empowerment).
Sessie 3: Gaat over feedback geven, aanspreken, aangesproken worden, verantwoordelijk houden
(verantwoordelijkheid & vergeving).
Sessie 4: Is een integratie en verdieping van het geleerde, presentatie en plan voor zelf door ontwikkelen en
oefenen zaken die boven zijn gekomen (waardering & moed).
Doelstellingen:
- Meer inzicht in ‘wie ben ik als mens en als leider’.
- Vergroot bewustzijn ‘waar heb ik invloed op’, ‘hoe word ik beïnvloed’ en ‘wat beïnvloedt mij’.
- Toegenomen zelfacceptatie d.m.v. inzicht en oefening.
- Effectieve communicatievaardigheden in lijn met dienend-leiderschap.
- Inzicht in de voorwaarden voor hoe je een goede sessie/vergadering/(feedback)gesprek creëert.
- Doorleven en ervaren van dienend-leiderschap.
- Handelingsperspectieven in lijn met dienend-leiderschap.
Doelgroep:
Ambitieuze managers/leiders die meer willen leiden in plaats van lijden en die het verschil willen maken in het
leven van anderen. Tot nu toe nemen naast directeuren en managers ook coaches/trainers en HR-professionals
deel aan de opleiding.
Studiebelasting:
4 studiedagen van 10.00-17.00uur.
Zelfstudie/opdrachten maken – dagelijks tijdens het werk (reflectie en oefenen).
Eindopdracht 2-4 uur (afronding na vele uren oefenen/experimenteren/reflecteren).
Studiemateriaal:
Echte leiders dienen (luisterboek)
De materialen in de onlinetraining dienend-leiderschap
Kwalificatie:
Basistraining Dienend-Leiderschap succesvol voltooid
Eindtoets:
Ja, een eindpresentatie over het geleerde, de lessen en successen en wat men nog verder gaat ontwikkelen.
Indien het examen onvoldoende gemaakt is, krijgt je eenmalig kosteloos een gerichte opdracht om alsnog aan
te tonen dat je je de materie voldoende eigen hebt gemaakt.
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Trainers/coaches:
Dr. Inge Nuijten is gedreven om dienend-leiderschap in de wereld te bevorderen. Dit
betekent voor haar een voorbeeld zijn en anderen met plezier betekenisvol helpen in
hun groei. Vitaliteit, (zelf)vertrouwen en communicatie nemen daarbij een centrale plek
in. Ze houdt van uitdagingen; verwacht dat alles mogelijk is, als je maar weet wat je wilt
en bereid bent je daarvoor in te zetten. Inge werkte voor een aantal grote organisaties
en is op dit moment eigenaar van INSP en Redpoint Company. Vanuit die bedrijven heeft
Inge zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling in combinatie
met organisatie- en teamontwikkeling. Daarnaast verzorgt ze regelmatig colleges, keynotes en inspiratiesessies.
Ze schreef onder andere de boeken ‘Wetenschap van dienend-leiderschap’ en ‘Echte leiders dienen’. Ze heeft
een PhD in management (servant-leadership) en voelt zich rijk wanneer ze anderen kan verrijken.
Hanna Biesheuvel is de co-trainer/coach bij deze opleiding.
Praktische informatie:
De opleiding vindt plaats op een prachtige locatie op de Noord Veluwe. De exacte locatie wordt bekend
gemaakt nadat de inschrijving is bevestigd.
Data en tijden vind je op de website: https://www.redpointcompany.com/basistraining-dienend-leiderschap/
Het maximaal aantal deelnemers is 8 (tijdens Corona 4!).
Je hebt 1 jaar toegang tot de online leeromgeving met de Onlinetraining Dienend-Leiderschap. De
onlinetraining is volledig eigendom van Redpoint Company en je account is alleen van en voor jou. Niets uit de
training mag gedeeld, openbaar gemaakt over verveelvoudigd worden. Copyrights en eigendomsrecht behoren
dus te allen tijde toe aan Redpoint Company.
Het examen vindt plaats op de laatste dag van de opleiding en omvat een presentatie van je ontwikkeling,
lessen, successen en plannen voor de toekomst voor verdere ontwikkeling en bijdrage.
Vergoeding:
De investering voor het traject is € 3.497,-. Dit is inclusief opleidingsmaterialen, (werk)boeken, intake, (online)
coaching, examen, 4x lunch en 4x dag-arrangement.
Eventueel maak je een factuur aan voor je organisatie die voor de start van de opleiding moet worden voldaan.
Zodra is overeengekomen dat je deel gaat nemen, kan de overeenkomst niet meer geannuleerd worden. Wel is
mogelijk om een geschikte andere deelnemer aan te dragen als plaatsvervanger.
Leveringsvoorwaarden:
De voorwaarden op basis waarvan je de opleiding volgt, vind je hier.
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