
 
 

  
 

 

Een reis volgens de Berg & Partners principes: Wij geloven in vertragen om te versnellen,  
zonder afleidende impulsen (digital detox), met ziel & zakelijkheid. Waarin we leren, presteren en genieten! 

PERSOONLIJK 
LEIDERSCHAP

Wie ben jij nu écht als leider? Waarom zijn mensen bereid jou te volgen? 
Waar ben je een bron en waar ben jij soms een belemmering voor jezelf 
of in de samenwerking met anderen? Durf jij als leider voldoende je 
eigen koers te varen? 

Als je effectief anderen wilt leiden is het van belang dat je nog beter in  
verbinding komt te staan met jezelf en jouw leiderschapsstijl. Dat is waar 
deze reis om draait: het aanscherpen van jouw persoonlijk leiderschap en 
het verder activeren van je verborgen potentieel. 

In een groep van acht managers/leidinggevenden/professionals en  
twee senior leiderschapstrainers volg je een impactvol en praktijkgericht  
programma rondom de aanscherping van jouw persoonlijk leiderschap.  
Een bijzondere ervaring in een prachtige lodge, in de natuur van de  
Belgische Ardennen.   

Deze training brengt je vele persoonlijke inzichten met concrete management- 
casuïstiek, praktijkgerichte opdrachten en theoretische modellen. Vanuit 
diverse spiegels wordt jouw ontwikkeling gevoed en aangescherpt om  
daarmee concrete vervolgstappen te zetten in jouw leiderschap. We genereren 
inzichten en mogelijke oplossingsrichtingen voor belangrijke vraagstukken 
voor jezelf én je team/organisatie.
 

Dit programma is een leerweg van drie maanden en bestaat uit  
7 onderdelen:
1   Persoonlijke intake en leerdoelen bepalen.
2   Voorbereidende opdrachten (o.a. 360-graden feedback en persoonlijkheids- 

vragenlijst). 
3   Kick-off meeting een week voorafgaand waarin je de deelnemers ontmoet.
4   4-daags leiderschapsprogramma in de natuur van de Belgische Ardennen.
5  2 supervisie bijeenkomsten om het eigen leiderschap blijvend aan te scherpen.
6   Persoonsgebonden 1-op-1 buddysessies om voeding te blijven geven aan 

de voorgenomen ontwikkelstappen.
7  Inspiratiesessies voor alumni.

Fiscale opleidingskosten € 4.750,- all-in
(incl. verblijf, cursusmateriaal, Mammut outdoorjas en rugzak)

Kijk voor alle data en andere leiderschapsprogramma’s  
op bergenpartners.nl of bel +31(0)40-2431264

1 T/M 4 FEBRUARI
29 MAART T/M 1 APRIL
14 T/M 17 JUNI
27 T/M 30 SEPTEMBER
8 T/M 11 NOVEMBER

ARDENNEN
LEADERSHIP
JOURNEY



De succesvolle managers en professionals van o.a. bovenstaande organisaties gingen je voor in dit persoonlijk 
leiderschapsprogramma. Zij hebben de impact van dit programma voor zichzelf, hun team(s), de organisatie en 
klantrelaties mogen ervaren. Kijk voor hun testimonials/referenties op bergenpartners.nl.

Leiderschap; leren werken met wat je aantreft ‘Leading change’; sturen op verandering ‘Next steps’ met je organisatie

GEMIDDELDE
BEOORDELING


