
LEIDERSCHAPSLEERGANGEN  

 
 

Hoe bepaal jij jouw koers?



LEADERSHIP FOR SOCIETY STRATEGIE MASTERCOURSE

Persoonlijke leiderschapsvorming. Daar 

draait het om in onze leergangen. Elk 

Avicenna programma bestaat uit een 

unieke mix van relevante gedegen 

kennis, impactvolle ervaringen en 

vernieuwende perspectieven, aangereikt 

door topexperts en ervaren 

practitioners. Deze verbinden we aan 

jouw leiderschapsgedrag. Zodat je 

  vanuit bewuste keuzes en doordachte 

daadkracht het verschil kunt maken.  

 

www.academievoorleiderschap.nl 

“Juist de combinatie van diepgang, kennis, kunde 

en onderlinge uitwisseling tussen deelnemers is 

erg waardevol. Ik ben me bewuster geworden 

van mijn missie als leider, ook als het gaat om 

bezieling, betrokkenheid en professionaliteit.” 

Pauline Wenderich, adjunct-vestigingsdirecteur 

Veluws College Walterbosch 

AVICENNA LEERGANG LEIDERSCHAP DOOR CREATIELEIDERSCHAPSLEERGANGEN 

INTERNATIONAL AVICENNA COURSE  

 
 
VISIE & LEIDERSCHAP 
Thema’s krijgen meerdere perspectieven. Het programma 
reikt fundamentele leiderschapsinzichten aan en stelt je in 
staat deze te vertalen naar inspirerend gedrag. 
  
9-daags leiderschapsprogramma over authentiek 
leiderschap en inspirerend gedrag met modules in 
Leuven, Doetinchem en Arnhem.  
Met o.a. prof. Johan Verstraeten, drs. Elizabeth Ebbink,  
prof. Mia Leijssen, Erwin van Lambaart. 
 
Startdata: 12 februari 2020 en 27 mei 2020 
 
 
 
ZELFBEWUST PUBLIEK LEIDERSCHAP 
Ontmoetingen die prikkelen, verdiepen, praktisch bijspij-
keren en inspireren. Krijg inzicht en nieuwe perspectieven 
in de grote maatschappelijke dilemma’s en uitdagingen 
voor publieke organisaties en leiders. 

 
10-daags programma voor publieke leiders die zelf bewust 
de grote uitdagingen voor de publieke sector willen 
aangaan met modules in Brussel, Zwolle en Den Haag.  
Met o.a. prof. Jonathan Holslag, Adelheid Roosen,  
dr. Marijke Spanjers berg, prof. Alex Brenninkmeijer. 
 
Startdatum: 15 april 2020 
 

 
 
DE STUWENDE KRACHT VAN INNOVATIE 
Vergroot je vermogen om te co-produceren, te verbinden 
en energie te focussen en krijg inzicht in hoe je als leider  
een creatieve en innovatieve organisatiecultuur kunt 
bouwen. 

  
9-daags uniek executive programma met modules in 
Antwerpen, Maastricht en Eindhoven.  
Met o.a. Igor Byttebier, Anna Luyten, dr. Edwin Kaats, 
drs. Ivo Brughmans. 
 
Startdatum: 18 maart 2020 
             
 
 
STRATEGISCH LEIDERSCHAP 
Strategisch denken en handelen vanuit verschillende sce-
nario’s. Theorie verbonden aan herkenbare praktijk. Ver-
groot de slagingskans van jouw strategische verandering. 
 
6-daags executive programma over strategische vorming 
& executie van strategie en de benodigde mindset & 
performance van strategische leiders met modules in 
Antwerpen en Rotterdam.  
Met o.a. dr. An Verlinde, dr. Steven de Waal, Floris Hurts, 
dr. Willem Peter de Ridder. 
 
Startdatum: najaar 2020 
 

 
 
 
 
 
MODULE PARIJS 
LEIDERSCHAP EN INCLUSIE  
4-daags executive programma over de kansen en 
uitdagingen van paradoxaal leiderschap en de lessen 
daarvan voor onze eigen samenleving.  

Met o.a. prof. Farhad Khosrokhavar, prof. Michel 
Wieviorka, prof. Nilufer Göle en Samia Hatroubi. 
 
Startdatum: 10 maart 2020

 
 
 
 
 
MODULE BRUGGE 
WAARDEGEDREVEN LEIDERSCHAP 
4-daags programma over de diversiteit aan Europese 
inspiratiebronnen en fundamentele zingevingsprincipes 
rondom leiderschap.  

Met o.a. prof. Wil Derkse, Kader Abdolah, Ria Weyens, 
rabbijn Awraham Soetendorp. 
 
Startdatum: 19 mei 2020 

Als je anderen wilt inspireren, moet je zelf geïnspireerd zijn. Deze leergang brengt je tot de kern van waar het 
 in wezen over gaat in leiderschap: “do the right thing” en houd daar aan vast.

Deelnemers aan onze leergangen zijn veelal 
ondernemers, bestuurders, directeuren, MT-leden, 
eindverantwoordelijken en topprofessionals.



EDITIE UTRECHT

Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt en 

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 

LEIDERSCHAP PRACTICUM EDITIE MAASTRICHT LEIDERS VAN DE TOEKOMST

TOPMODULE
“Het Practicum heeft mij enorm veel gebracht. 

Vergelijk het met het onderhoud aan een machine: Eén 

voor één worden onderdelen van je persoonlijkheid 

professioneel geanalyseerd, bijgeslepen en met zorg 

weer teruggeplaatst. Ik ben me bewuster van de wijze 

waarop ik leiderschap overbreng en betrap mezelf 

erop dat ik er meer van geniet dan ooit.” 

Bert Moormann, directievoorzitter Domesta

  
Voor meer informatie,  

ook over maatwerktrajecten en 
 incompany programma’s, bekijk onze website 

www.academievoorleiderschap.nl 
of bel 0570 - 760000 

 
 
NIET ALLEEN SPREKEN, MAAR VOORAL  
AANSPREKEND 
 
6-daags Leiderschap Practicum met een focus op 
authenticiteit, incasseren, anticiperen en improviseren 
met modules op de Toneelacademie Maastricht en bij 
Theatergroep Aluin in Utrecht. 
 
Met o.a. Woody Richardson Laurens, Berbke Hermans, 
Anna Luyten, Jan van Opstal. 
 
Startdatum: 30 maart 2020 
 
 
 
PERFORMANCE GERELATEERD AAN  
EIGEN LEIDERSCHAPSGEDRAG 
 
6-daags Leiderschap Practicum met een focus op authen-
ticiteit, gedrevenheid, lichaamstaal en performance met 
modules op het landgoed van Herman van Veen (de Paltz 
in Soest) en bij Theatergroep Aluin in Utrecht.  
 
Met o.a. Herman van Veen, Pierre Bokma, Anna Uitde 
Haag, Victorine Plante, Ingrid Wender. 
 
Startdatum: 11 mei 2020 
 
 
 
 
COMPACT EN INTENSIEF, GEFOCUST OP 
PERSONALITY EN HET CREËREN VAN MAGIE 
   
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. Jos Houben, drs. Yvette Fijen, Shariff Korver, 
Ottolien Boeschoten. 
 
Startdatum: 21 april 2020 

 

Rond de zomer van 2020 zal Avicenna  

een nieuw, inzichtgevend en impactvol programma 

lanceren exclusief gericht op  

de leiders van de toekomst.  
 

Jonge, talentvolle, gedreven persoonlijkheden die 

het verschil willen en kunnen maken.  
 

In een unieke mix van relevante kennis, impactvolle 

ervaringen en vernieuwende inzichten zullen wij 

onze leiders van de toekomst in  

een 5-daagse programma meenemen in  

de wezenlijke elementen van leiderschap.  
 

Gun je de nieuwe leiders in jouw organisatie deze 

week en wil je op de hoogte gehouden worden?  
 

Laat ons dit weten via 

info@academievoorleiderschap.nl. 



 
 Incompany programma’s met impact 

 
Avicenna Academie voor Leiderschap biedt op maat gemaakte programma's om leiders, teams en organisaties te faciliteren in hun ontwikkeling.  

Om zo op betekenisvolle wijze en vanuit verbinding daadkrachtig invulling te kunnen geven aan de visie en strategie van de organisatie.  
 

Dit doen wij op een persoonlijke, zorgvuldige en unieke manier: 
door een bewezen mix van relevante gedegen kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende perspectieven helpen wij individuen, teams en organisaties tot bewuste keuzes te komen. 

Om zo met doordachte daadkracht het verschil te gaan maken. 
  

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


