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Waar jij de stenen legt, beïnvloed je de stroom

LEIDERSCHAPSLEERGANGEN

AVICENNA LEERGANG

LEADERSHIP FOR SOCIETY

Persoonlijke leiderschapsvorming. Daar

VISIE & LEIDERSCHAP

ZELFBEWUST PUBLIEK LEIDERSCHAP

draait het om in onze leergangen. We

9-daags leiderschapsprogramma over authentiek
leiderschap en inspirerend gedrag met modules in
Leuven, Doetinchem en Arnhem

9-daags programma voor publieke leiders die
zelfbewust de grote uitdagingen voor de publieke
sector willen aangaan met modules in Zwolle, Brussel
en Den Haag

Met o.a: prof. Johan Verstraeten, Anna Luyten,
Kader Abdolah, Erwin van Lambaart

Met o.a.: prof. Jonathan Holslag, prof. Mia Leijssen,
prof. Alex Brenninkmeijer, prof. Paul Scheffer

LEIDERSCHAP DOOR CREATIE

WORLDCLASS MODULE

bestaat uit een unieke mix van

DE STUWENDE KRACHT VAN INNOVATIE

MODULE PRETORIA (ZUID-AFRIKA)

inspirerende ontmoetingen met

9-daags uniek executive programma met modules in
Antwerpen, Eindhoven en Maastricht

5-daags programma over impactvolle dynamieken in de
samenleving en het appèl op leiderschap

Met o.a.: Igor Byttebier, dr. Marijke Spanjersberg,
drs. Ivo Brughmans, Jan Nekkers, dr. Edwin Kaats

Met o.a. Mmusi Maimane (oppositieleider),
dr. Mulanda Jimmy Juma, dr. Salomon Joubert

STRATEGIE MASTERCOURSE

INTERNATIONALE MODULE

“Een prachtige aaneenschakeling van

STRATEGISCH LEIDERSCHAP

MODULE OXFORD (ENGELAND)

ontmoetingen. Die prikkelen, verdiepen,

6-daags executive programma over strategische vorming
en executie van strategie en de benodigde mindset &
performance van strategische leiders met modules in
Antwerpen en Rotterdam

3-daags programma over het nog steeds overheersende
economisch model van imperialisme (door het Angelsaksische model) en de invloed van het hindoeïsme
hierop

Met o.a.: dr. Steven de Waal, prof. Willem Peter de
Ridder, dr. An Verlinde, Floris Hurts

Met o.a.: prof. David Palfreyman, Alpesh Patel,
prof. Shaunaka Rishi Das, prof. Tracey Camilleri

stellen je in staat de inspirerende
inzichten die je bij ons opdoet te
verbinden aan jouw leiderschapsgedrag,
zodat je ook anderen weet te inspireren
tot leiderschap. Elk Avicenna programma

topexperts en ervaren practitioners.

www.academievoorleiderschap.nl

praktisch bijspijkeren, inspireren, verbinden en
af en toe ontroeren. Met deelnemers, docenten,
met Avicenna en soms met jezelf. Het programma
reikt zover als je het zelf laat komen.”
Bernique Tool, directeur Maag Lever Darm Stichting

LEIDERSCHAP PRACTICUM

EDITIE 'WAARACHTIG LEIDERSCHAP'

EDITIE 'OPEN MIND'

Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt en

NIET ALLEEN SPREKEN, MAAR VOORAL
AANSPREKEND

ONTVANKELIJK EN MET OPEN MIND
EIGEN LEIDERSCHAP VORM GEVEN

6-daags Leiderschap Practicum met een focus op
authenticiteit, incasseren, anticiperen en improviseren
met modules op de Toneelacademie Maastricht en in
Utrecht

4,5-daags Leiderschap Practicum met een focus op
authenticiteit, aandachtig luisteren, reflecteren en
wezenlijk contact in de Sint Willibrordsabdij

Met o.a: Woody Richardson Laurens, Berbke Hermans,
Anna Luyten, Jan van Opstal

Met o.a.: abt Henry Vesseur, prof. Thomas Quartier,
Anna Uitdehaag, Yassin El Forkani

EDITIE 'PERSOONLIJK LEIDERSCHAP'

EDITIE 'TOPMODULE'

PERFORMANCE GERELATEERD AAN
EIGEN LEIDERSCHAPSGEDRAG

MAXIMAAL IMPACT DOOR HET CREËREN VAN
INSPIRATIE EN MAGIE

6-daags Leiderschap Practicum met een focus op
authenticiteit, gedrevenheid, lichaamstaal en
performance met modules op het landgoed van
Herman van Veen (de Paltz in Soest)

3,5-daags verdiepend en intensief Leiderschap
Practicum met een focus op authenticiteit, impactvol
spreken, houding en het creëren van magie op Kasteel
Sterkenburg

Met o.a.: Herman van Veen, Pierre Bokma,
drs. Elizabeth Ebbink, Victorine Plante, Ingrid Wender

Met o.a.: Gijs Scholten van Aschat, drs. Yvette Fijen,
Ottolien Boeschoten

wat je daarbij non-verbaal communiceert,
bepaalt uiteindelijk voor het overgrote
deel de impact die je maakt en hoe je
toehoorders de ruimte verlaten. Het
Leiderschap Practicum raakt je dieper dan
het intellectueel weten, daagt je uit om
buiten je comfortzone te stappen en je zo
het ambacht van authentiek en zichtbaar
leiderschap eigen te maken.

www.leiderschappracticum.nl
EDITIE 'EMBODIED LEIDERSCHAP’
“Het nieuwe leren is ervaringsgericht leren. Dat is
het Leiderschap Practicum in optima forma:
niet praten, maar doen, ondergaan en integreren.
Gouden tips en feedback, respectvol gegeven door
topdocenten. Niet gewoon nuttig maar een ervaring
die je meedraagt in je werk/leven.”

drs. Theo Schraven, bestuursadviseur

VANUIT ONTSPANNING EN VERBINDING
WEZENLIJK IMPACT MAKEN
6-daags Leiderschap Practicum met een focus op
authenticiteit, lichaamsbewustzijn, ontspanning en
verbinding met modules op het landgoed van Herman
van Veen (de Paltz in Soest)
Met o.a.: prof. Witte Hoogendijk, Paula Kolthoff,
Ingrid Wender, Julika Marijn en Jindra Kessener

Voor meer informatie,
ook over onze maatwerktrajecten:
info@academievoorleiderschap.nl
of 0570-760000

Incompany programma’s met impact
Avicenna Academie voor Leiderschap biedt op maat gemaakte programma’s om organisaties in hun ontwikkeling te faciliteren.
Om zo op betekenisvolle wijze en vanuit verbinding en perspectief invulling te geven aan de visie en strategie van uw organisatie.
Samen met bestuurders, leidinggevenden en professionals.
Bij ruim honderd organisaties in profit- en nonprofit sector zijn inmiddels aansprekende ontwikkeltrajecten succesvol uitgevoerd of in uitvoering.
Onder andere bij:
Algemene Bestuursdienst (ABD), Viveste, UMC St Radboud (leiderschapstraject top-100), Leids Universitair Medisch Centrum (leiderschap top 350), Maastricht UMC+,
Koninklijke Auris Groep, topambtenaren van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht), Lumens Groep, Prinses Máxima Center voor Kinderoncologie,
Provincie Groningen, OLVG, diverse woningbouwcorporaties, Zet, Wehkamp, Boer & Croon (Young Executives), MN Services, a.s.r. Nederland,
Thebe Zorggroep, Carint, Hogeschool HAN, Orion, Koninklijke Kentalis, etc.

Informatie aanvragen voor incompany mogelijkheden:
Telefoon: 0570-760000
Of per mail: info@academievoorleiderschap.nl

www.academievoorleiderschap.nl

