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GROWTH LEADERS ACADEMY  

Voor nieuwsgierige leiders en HR professionals die nooit zijn uitgeleerd 

 

 
 
      

 
HR-professionals en leidinggevenden worden herinnerd door de impact die zij hadden op anderen. 
Wat wil jij dat medewerkers over jou zeggen? In dit programma leer je jezelf en anderen te coachen 
en te leiden met grotere authenticiteit, verbinding en effectiviteit. 

 
Waarom zou je nu inzetten op Groeileiderschap?  
 
Het afgelopen jaar heeft Covid veel impact gehad op onze samenleving. De wereld leek stil te staan en 
tegelijkertijd gingen de technologische ontwikkelingen razendsnel en moesten we ons per direct 
aanpassen. Nu we weer langzaam maar zeker uit de Covid-19 periode tevoorschijn komen, is het goed 
om een pas op de plaats te maken, op adem te komen en te bekijken hoe nu verder. Er is een simpel 
geheim om op voorsprong te blijven en dat is constant jezelf, je team en je organisatie aanpassen aan 
de situatie, zoeken naar nieuwe kansen en blijven groeien. Dit elke dag implementeren is nog nooit zo 
belangrijk geweest als nu. Deze groei mindset en honger naar nieuwe inspiratie, kennis en 
vaardigheden en dit weer delen binnen je organisatie en met je omgeving is wat onze bedrijven en 
organisaties er weer bovenop helpt en veerkrachtiger maakt.  
 
Wij willen daaraan bijdragen en wat wij de afgelopen jaren hebben geleerd over leiderschap, 
verandermanagement en team-, organisatiecultuur aan zoveel mogelijk belangstellenden doorgeven. 
Het afgelopen jaar was een waardevol jaar en heeft ook bij ons een transformatie teweeggebracht. 
We hebben niet stil gezeten en hebben tools (waaronder het Groei Kompas) voor leidinggevenden en 
HR-professionals ontwikkeld om zelf binnen organisaties in te kunnen zetten.  De komende maanden 
gaan we gebruiken om te delen en te vermenigvuldigen  
 
Het programma van de Growth Leaders Academy is opgebouwd langs de lijnen van het ‘ik, wij en het 
model’ van Ruth Kohn. Het gaat over bij jezelf, de teams en de organisatie de patronen en 
overtuigingen die niet meer werken doorbreken, nieuwe perspectieven zien, persoonlijke en 
professionele groei stimuleren, samenwerken niet aan het toeval over laten en de strategie en 
inrichting aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Daarbij zijn voorwaarden voor succes: nieuwsgierig 
zijn naar andere mogelijkheden, verbinding met jezelf en de ander houden, het goede gesprek durven 
voeren, in actie komen en volhouden.  
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Programma ‘Energiek en met Focus, NU de Bakens verzetten’  
3 masterclasses van één dag, 3 coaching sessies van 1 uur en een wandeling.  
De masterclasses kunnen ook losstaand worden gevolgd. 
 
 
30 september          Masterclass ‘De sleutel voor meer Energie, Veerkracht en op Koers blijven’ 
  ‘Verbinding met jezelf voor meer energie, veerkracht en realisatie’ 
 

Plus individuele coaching van 1 uur met een van onze ervaren coaches over 
onderwerp naar keuze gerelateerd aan de masterclass 

 
4 november Masterclass ‘Bouwen aan Veerkrachtige, Bloeiende en Productieve teams’ 
 

Plus individuele coaching van 1 uur met een van onze ervaren coaches over een 
onderwerp naar keuze gerelateerd aan de masterclass 

 
9 december Masterclass ‘Hoe houd je de wind in de zeilen voor je organisatie’ 

‘Een groeicultuur kweken voor meer vertrouwen, innovatie en effectiviteit’ 
Inclusief uitleg over gebruik OGSM kaart voor strategisch planningsproces 
 
Plus individuele coaching van 1 uur met een van onze ervaren coaches over een 
onderwerp naar keuze gerelateerd aan de masterclass 

 
14 januari  Wandeling in Oranjewoud van 09.30 – 11.30 uur: delen inzichten en voortgang, 

vervolgstappen plannen 
 

 
 

Dit is een programma voor jou als je .. 

 Wilt werken aan je zelfleiderschap en stress voor wil zijn 

 Wilt ontdekken hoe je bij je intenties, drijfveren en waarden kunt blijven 

 Begrijpt dat af en toe een pas op de plaats je een veelvoud kan opleveren 

 Steeds beter wilt worden in je functie en je weet dat zelfleiderschap voorwaarde is voor 
excellent leiderschap om duurzaam en succesvol ambities te realiseren 

 Anders wilt omgaan met de uitdagingen waar je dagelijks tegen aan loopt 

 Kennis wil over de invloed van taal bij verandering, uitdagingen en kansen en dit in kan 
zetten 

 Meer tools in handen wilt hebben om bijvoorbeeld weerstand bespreekbaar te maken en 
medewerkers te inspireren om vanuit een ander perspectief te kijken.  

 Wilt leren hoe je de positieve energie die je krijgt van onze masterclasses (en bijvoorbeeld 
ook van een vakantie) vast kunt blijven houden? 
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Inhoud 
De inhoud van dit programma is gebaseerd op het boek ‘Tem de krokodil’ van Hylke Faber en de 

modules van ons cultuurprogramma die daarvan zijn afgeleid. Het heeft een wetenschappelijk kader 

(Kegan en Lahey, Fred Kofman, Ron Heifetz, Ruth Kohn, Carol Dweck, Jon Kabat Zinn e.a.) en is 

interactief opgebouwd met ritme van theorie uit onze basismodules, praktijk oefeningen en 

ontspanning. We werken met casuïstiek van de deelnemers. Je ontvangt van ons een werkboek met 

diverse tools die je tijdens de masterclass uitprobeert. Deze tools zijn afhankelijk van de masterclasses 

die je gaat volgen. Je kunt ze direct de volgende dag in de praktijk brengen.  

 

  
 

Informatie over de facilitatoren 
Nienke Schaap is trainer, (team)coach en HR adviseur en heeft jarenlange ervaring hoe je 
(veer)krachtige en lerende teams en organisaties bouwt (ook na een fusie en reorganisatie).  
Goska Sixma is trainer, team(coach) en expert op het gebied van vitaliteit en heeft brede ervaring in 
het versterken van duurzame inzetbaarheid binnen teams en organisaties.  
Andre Oost is trainer, team(coach) en senior HR professional en deelt graag zijn ervaring en kennis 
over strategie, leiderschap, organisatie-, cultuurveranderingstrajecten en digitalisering.  
 
Wij leiden samen het Growth Leaders Network NL en wij helpen individuen, teams en organisaties bij 
het verbeteren van samenwerking en het vergroten van hun verander- en realisatiekracht. Wij laten 

ervaren dat wij in verbinding veel verder komen en meer plezier met elkaar hebben. Dit is de sleutel 
voor een betekenisvol en energiek leven.  
 

Aanmelden via onderstaand aanmeldformulier of mail naar contact@growthleadersnetwork.com 
Voor meer informatie kun je ons mailen of bel met  
Nienke: 06-1195 5059, Goska: 06-33 69 08 13 of Andre: 06-38 65 48 28. 

 
Programma ‘Energiek en met Focus, NU de Bakens Verzetten’ - € 2.750, --  
Inclusief werkboeken met theorie en (coaching) tools, boek Tem de Krokodil, certificaat en horeca 
arrangement. Exclusief 21% BTW. 
 
Bonus: voor geïnteresseerden, organiseren we drie Masterminds van 1 uur om ervaringen te delen en 
elkaar op koers te houden 
 
Individuele Masterclasses - € 1.250,-- 
Inclusief werkboek met theorie en bijbehorende tools (o.a. het Groei Kompas), boek Tem de Krokodil, 
certificaat en horeca arrangement. Exclusief 21% BTW. 
 
             
10 % korting 

▪ Bij opgave vóór 1 september 2021 
▪ Voor deelnemers aan één van de webinars “Koers op het Nieuwe Normaal’ van  

VNONCW- MKB Noord en De Friesland 
▪ Als je deelnemer bent van het HR Business Café 

 
 
 
 
                         

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5oNA0DPolc
http://growthleadersnetwork.com/nederland/
mailto:contact@growthleadersnetwork.com
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Aanmeldformulier  
 
 
Naam                      : 
 
Mailadres               : 
 
Telefoonnummer : 
 
Organisatie            : 
 
Factuuradres         : 
 
 
Graag meld ik mij aan voor 
 
….     Programma ‘Energiek en met Focus, NU de Bakens Verzetten’  
         3 masterclasses en 3 keer één uur coaching plus 3 masterminds voor belangstellenden 
 
….     Masterclass ‘De Sleutel voor meer Energie, Veerkracht en op Koers blijven’ 
          d.d. 30 september van 09.00 – 17.00 uur te Eernewoude 
           
 

…..    Masterclass  ‘Bouwen aan Wendbare, Bloeiende en Productieve Teams’  
          d.d. 4 november van 09.00 – 17.00 uur te Eernewoude 
   
 

…..    Masterclass ‘Hoe houd je de Wind in de Zeilen voor je Organisatie’  
         d.d. 9 december van 09.00 – 17.00 uur te Eernewoude 
 
 

…..    Wandeling ‘Op Koers’ - Delen inzichten en voortgang, vervolgstappen plannen 
          dd 14 januari 2022 van 09.30 – 11.30 uur in Oranjewoud – geen kosten   
           

 
 
 

 
 


