
 

 

 

 

 
Iedereen die zich geroepen voelen om maximaal impact te hebben in 
teams en organisaties en de wereld vooruit willen helpen. Voor 
directeuren, managers en andere (senior) professionals die leidinggeven 
aan of leidend zijn in een team en/of organisatie.  
 

 

Door: 
Twee zeer ervaren, systemische geschoolde 
organisatie adviseurs met een missie om groei te 
bewerkstelligen (in mensen, teams en organisaties) en 
een grote liefde hebben voor de natuurlijke gang van 
zaken.  
Aafke Osse,  coach en change manager, ondernemend 
en sensitief.  
Sandra Adank,  coach en systemisch begeleider, 
daadkrachtig met humor.  

Verbindend        
(persoonlijk) leiderschap 

3 daags programma 2022 

Leiderschapsprogramma 
 

AAFKE OSSE 

 

Er wordt een nog groter beroep gedaan op sterke, autonome leiders 
die teams en/of organisaties vooruitgaan in het nieuwe normaal. 
 
In dit verdiepende driedaagse programma,  kijken we systemisch 
naar verbindend (persoonlijk) leiderschap. 
 
 

Intensief, effectief, voedend, 
verdiepend en verhelderend. 

Voor: 

Aafke Osse      aafke.osse@maakruimte.nl       06- 21 57 03 11 
Sandra Adank    sandra@sandraadankcoaching.nl    06- 10 75 92 92 
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Voor meer informatie kun je terecht bij; 

Aafke Osse aafke.osse@maakruimte.nl 

tel.: 06-21570311 

Sandra Adank   sandra@sandraadankcoaching  

tel.: 06-10759292 

 

Dag 1 

Ik  

Tijdens de eerste dag onderzoeken wij ieders 

persoonlijke leiderschapsstijl.  

Wat werkt goed en wat werkt tegen? We 

ontdekken patronen, valkuilen en maken kennis 

met de helden die we willen zijn.  

Met behulp van mini opstellingen kijken we naar 

triggers en polariteiten. 

We sluiten de dag af met een diner, een kampvuur 

en een overnachting.  

 

 

Programma 

Dag 2 
 

Dag 3 

De ander De wereld 

Na het ontbijt gaan we kijken hoe jouw 

leiderschapsstijl aansluit bij de ander. Wat doe jij in 

relatie met de ander(en)? Welk effect heeft dit 

daadwerkelijk?  

Met behulp van een persoonlijke opstelling rondom 

jouw leiderschap zien we waar er ruimte ontstaat  

in het effect van  jouw rol als leider in jouw team/, 

organisatie en/of  bij collega’s.  

 

 

Tot slot bekijken wij tijdens deze dag wat de wereld 

van jou als leider verwacht. Wat komt er op je af?  

Door het kijken naar de aanstormende toekomst 

wordt duidelijk waar jouw taak ligt als leider, voor 

nu en later.  

 

 

 

09.00 uur  

09.30 uur  

12.30 uur   

13.30 uur  

17.00 uur  

19.00 uur   

21.oo uur  

 

Programma Programma 
ontbijt 

communicatie patronen 

lunch 

werken met individuele opstellingen 

afronding twee daagse 

 

 

ontvangst   

persoonlijke leiderschapsstijlen 

lunch 

emerging future opstellingen 

afronding leiderschapsprogramma 

 

 

ontvangst 

persoonlijke leiderschapsstijlen 

lunch 

werken met opstellingen 

einde programma 

diner 

kampvuur verhalen 

 

08.30 uur  

09.30 uur  

12.30 uur   

13.30 uur  

17.00 uur   

 

09.00 uur  

09.30 uur  

12.30 uur   

13.30 uur 

17.00 uur   
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