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Opereer je al een aantal jaren als leidinggevende en loop je tegen vragen aan als: 

•  Hoe blijven wij aangehaakt bij snelle veranderingen in de maatschappij en hun 

invloed op de organisatie? Hoe blijven we ‘toekomst proof’? 

•  Hoe ga ik om met de doelstellingen van onze organisatie in relatie tot de 

waarden, talenten en belangen van mijn medewerkers? 

•  Hoe breng ik zelfverantwoordelijkheid van mijn medewerkers in balans met 

hun behoefte aan coaching en ondersteuning? 

Complexe zaken, die niet zomaar op te lossen zijn met een training in 

leiderschapsvaardigheden. CPM biedt daarvoor de Leadership Journey. 

Vernieuwend, intensief leiderschapstraject

In een vijfdaags intensief traject versterk je je persoonlijk leiderschap. Parallel 

daaraan werk je aan de ontwikkeling van je afdeling of organisatie. Dat doe je op een 

gestructureerde manier vanuit de centrale thema’s Ik en Mezelf, Ik en de Ander en  

Ik en de Organisatie. 

Een ervaren trainer/personal coach verzorgt een rijk programma met theoretische 

kennis, ervaringsgerichte opdrachten en inspirerende verhalen van experts 

en ervaringsdeskundigen. Twee dingen staan centraal: jouw persoonlijke 

leiderschapskwaliteiten (in kaart gebracht met een 360 graden feedback tool) én jouw 

vraagstelling over je eigen afdeling of organisatie. 

Bij de oplossing van je vraagstuk word je geholpen door de trainer/coach en scherp 

gehouden door de feedback van je medecursisten. Tijdens dit traject realiseer je 

stapsgewijs een concreet plan van aanpak, dat je kunt implementeren in je eigen 

werkomgeving. Realistisch en op maat gemaakt. 

Doelgroep

•  leidinggevenden op tactisch-strategisch niveau 

•  met hbo- of wo- werk- en denkniveau 

•  met enkele jaren leidinggevende ervaring als lijnmanager (bijv. afdelingshoofd, business 
manager, sectieleider) 

The Leadership Journey

Dé uitdaging om 

je leiderschap op 

een hoger plan te 

brengen.

Trainer/ begeleider



Inhoud

•  Wie ben je en wat streef je na als leidinggevende?

•  Ben je in staat een inspirerende visie te ontwikkelen en anderen daarvoor te winnen?

•  Kan je dit alles vertalen naar de dagelijkse realiteit en durf je geëigende paden te 
verlaten?

•  Ben je in staat anderen tot ontwikkeling te brengen?

•  Weet je hen daarvoor te motiveren en waarderen?

Het resultaat

•  Een eigen visie op leiderschap, gebaseerd op je persoonlijke waarden en geïnspireerd 
door toekomstverwachtingen en trends;

•  Versterkte leiderschapskwaliteiten en een goed inzicht in je eigen 
ontwikkelmogelijkheden;

•  Een concreet (afdelings)plan met realistische stappen als het gaat om mensen en 
processen.

Meer weten? Bel 0183 766010 of mail naar info@cpm-hrm.nl

Opzet

•  Individueel startgesprek voor het bepalen van je persoonlijke leervraag en 
-doelstellingen

•  360 gaden feedback tool voor het in kaart brengen van je leiderschaps-
kwaliteiten

•  Theoretische kaders in combinatie met praktische werkvormen.

•  Praktische toepassingen, afgestemd op jouw eigen (afdelings- of organisatie) 
vraagstuk

•  Deskundige begeleiding door een ervaren leiderschap- en management trainer/
personal coach

•  Een individueel (online) coachgesprek en een supervisiebijeenkomst tussen de 
trainingsblokken 

•  Een kleine eagere groep medecursisten voor het uitwisselen van ervaringen en 
bruikbare feedback

Data
Blok 1:
7 juni (einde middag en avond)
8 en 9 juni 2023
(met 2 overnachtingen)

Blok 2:
5 juli en 6 juli 
(met 1 overnachting)

Blok 3:
8 september 2023 

Kosten
Prijs deelname Leadership Journey: 
€ 3.995,- per persoon*.
Inclusief inzet 360 graden feedback tool, 
rapportage, (online) coaching en supervisie.
Exclusief 21% btw en kosten voor 
arrangement en overnachtingen.
*  10% korting bij meer deelnemers van 

dezelfde organisatie.

Locatie 
Kloosterhotel ZIN in Vught

Kloosterhotel ZIN, Vught

The Leadership Journey


