
‘A PARADIGM SHIFT IN LEADERSHIP’

MASTERCLASS

Ontworpen om in korte tijd grote impact te hebben: een in-company Masterclass over leiderschap.
Door een krachtige combinatie van informeren, inspireren, reflecteren en ervaren, ga je de deur uit met 

concrete handvatten om het geleerde toe te passen op jezelf én binnen de organisatie.

Waarom?
Duurzame leiderschapsontwikkeling begint wat mij betreft bij de persoonlijke ontwikkeling. Je neemt jezelf en 
je onbewuste paradigma’s en overtuigingen immers overal mee naar toe. Als het op het thema leiderschap 
aankomt, is het belangrijk te ontdekken wat die onbewuste paradigma’s en overtuigingen (de bril waardoor je 
naar de wereld kijkt) zijn. Dan kun je ze onderzoeken, leren over andere manieren van kijken en vervolgens een 
bewuste keuze maken in hoe jij leidinggeeft aan jezelf en aan anderen.

Jezelf leren kennen is een essentieel onderdeel van de route naar authentiek leiderschap. Reflectie en ervaring 
zijn daarbij krachtige gereedschappen. Daarom zal je in deze Masterclass niet alleen worden geïnformeerd, maar 
ook via speelse reflectie en ervaring met een aantal paradigma’s nader kennismaken.

Voor wie?
Deze Masterclass is betekenisvol voor directie-, management- en projectteams. Ook uitermate geschikt om 
diepgang en reflectie toe te voegen aan een team- of groepsactiviteit.

Waar gaat deze Masterclass over?
We kijken allemaal door een bepaalde bril naar het onderwerp leiderschap, of we ons dat nu realiseren of niet. 
En die bril heeft grote invloed op de manier waarop je leidinggeeft, aan jezelf of aan anderen. De manier waarop 
bedrijven en professionals naar leiderschap kijken (hun bril), is door de tijd heen veranderd. Neem bijvoorbeeld 
Henry Ford vs. Ricardo Semler. Beiden bouwden een succesvol productie-imperium, maar vanuit ogenschijnlijk 
tegenovergestelde denkbeelden en werkwijzen!

Deze Masterclass gaat over de voornaamste leiderschaps- en managementparadigma’s en hoe die door de 
tijd heen zijn verschoven, over hoe deze paradigma’s zich verhouden tot jouw kijk op leiderschap en over een 
bewuste keuze maken in hoe jij leidinggeeft aan jezelf en aan anderen.

Praktische noten
Waar: In-Company of op een externe locatie. 
Duur: Maximaal 1 dagdeel, dus flexibel door de dag heen in te plannen. 
Investering: Op aanvraag. De kosten hangen af van de groepsgrootte, duur en locatie.
Mallorca: Deze Masterclass kan goed worden ingebouwd in een op maat gemaakt 
teamprogramma op het eiland.

Interesse? Bel of mail met Koen van der Well: +34 651 415 748 | mail@koenvanderwell.nl
Meer informatie over Koen en zijn dienstverlening: www.koenvanderwell.nl.
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