
 

 

LEERGANG LEIDERSCHAP VOOR HR PROFESSIONALS 
 
Als HR professional ben je een echte regisseur. Je hebt meerdere rollen om de organisatie en de 
medewerkers te ondersteunen en naar een hoger plan te tillen. Maar gebeurt het wel eens dat je je 
soms meer een pion dan een regisseur voelt? 
 
Wil jij als HR professional meer gewicht in de schaal leggen om een gelijkwaardige sparringpartner te 
zijn? Wil je dat het HR beleid breed gedragen wordt en als zodanig wordt uitgevoerd door het 
lijnmanagement? Dan is deze leergang voor jou. 
 
Door deze leergang win je in persoonlijk leiderschap. Wij spreken ook wel van meer persoonlijk 
gewicht. Je staat voor meer senioriteit en krijgt meer impact. Dit maakt je tot een serieuze en 
evenwichtige sparringpartner.  
 
Je leert om meer onbevreesd jezelf te zijn en te reflecteren op je eigen gedrag. Zo heb je een 
voorbeeldfunctie. Je zet leidinggevenden en medewerkers aan tot zelfreflectie ten gunste van de 
individuele groei en de teamontwikkeling.  Zo kom je samen tot een High Performing Organisatie. 
 
ONZE WERKWIJZE: 

• We starten de leergang met de afname van de Me.Scan en een individuele intake. 

De Me.Scan maakt je natuurlijke talenten en je potentieel zichtbaar. Tijdens de intake 

formuleren we gezamenlijk je leerdoel. 

• Tijdens de leergang staat “ervarend leren” centraal. Naast theorie wordt er intensief gewerkt 

aan de hand van opdrachten en oefeningen.  

• In de leergang, gegeven door 2 trainers, is plaats voor minimaal 8 en maximaal 12 

deelnemers. Werken in een kleine groep met 2 trainers betekent meer persoonlijke aandacht 

en begeleiding en dus meer rendement. 

• Constante focus op het behalen van de persoonlijke en professionele leerdoelen. 

• Tussentijdse intervisiebijeenkomsten waar je samen op een doelgerichte wijze aan de slag 

gaat met persoonlijke ervaringen en praktijksituaties. 

 
RESULTAAT: 

• Je bent meer onbevreesd jezelf en kan reflecteren op houding en gedrag zonder 
belemmeringen 

• Je leert onderliggende emoties herkennen 
• Je krijgt focus op je interne roeping  
• Je handelt onafhankelijk vanuit eigen kracht 
• Je wint aan senioriteit 
• Je herkent en voedt je kwaliteiten en talenten 
• Je verbindt zakelijkheid en mensgerichtheid om écht het verschil te maken 
• Je bent een voorbeeld en een voedingsbodem voor een High Performing Organisatie 

 
LOCATIE:  

• Brainport Human Campus in Helmond 

  



 

 

  
DATA: 
We starten in de week van 4 januari 2021 met de Me.Scan en de individuele intake. 
 
De trainingsdagen staan gepland op: 

• 14 en 15 januari 2021 van 9:30 tot 16:30 uur 

• 11 februari 2021 van 9:30 tot 16:30 uur 

• 25 februari 2021 van 9:30 tot 16:30 uur 

• 18 maart 2021 van 9:30 tot 16:30 uur 

 
 
TRAINERS: 

• Hetty Reijnders en Marijn Talen van GEN-I-US ACADEMY 

• Sonja Elbers van Sonja Elbers Coaching 

 
 
INVESTERING: 

• € 2.350,00 inclusief koffie, thee en lunch en exclusief BTW 

 
 


