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MASTERCLASS STRATEGISCH LEIDERSCHAP
PROFILEREN, POSITIONEREN EN INSPIREREN
PERSOONLIJKE EFFFECTIVITEIT EN LEIDING
GEVEN AAN VERANDERING

ANDERS LEREN KIJKEN

De VvAA Business School biedt zorgprofessionals, bestuurders en managers een
unieke 5-daagse masterclass rondom het thema leiderschap in het licht van het
beroemde toneelstuk ‘Henry V’ van Shakespeare. Je krijgt inzicht in (patronen van)
gedragingen en je gaat actief aan de slag om inzichten te koppelen aan de
dagelijkse werkelijkheid. Hiermee vergroot je je leiderschapsvaardigheden,
onderhandelingskracht, beïnvloedingstactieken en mentale vitaliteit.

Shakespeare's toneelstuk is gebaseerd op de historische Henry V die in 1415 tijdens de
slag bij Agincourt met een schamel Engels leger, nauwelijks 6000 man sterk, het Franse
leger, 40.000 à 50.000 man, wist te overwinnen. Hoe kreeg hij dit voor elkaar?
Shakespeare brengt met zijn karakters de menselijke uitdagingen van leiders tot
leven. Hoe krijg ik toegang tot verbeeldingskracht? Hoe kan ik anderen inspireren en
hoe word ik zichtbaar? Wie kan ik vertrouwen en van wie moet ik afscheid nemen?
Kan ik bijtijds van strategie veranderen? En, hoe zwaar en eenzaam kan leiderschap
zijn als alles tegenzit.
Tijdens deze inspirerende masterclass krijg je helder inzicht in de drie elementen van
jouw eigen leiderschap: context, anderen en de persoon van de leider. Deze
elementen koppelen wij aan relevante vraagstukken van leiderschap, sturing en
beïnvloeding. Deze vraagstukken zien we ook terug in de koningsdrama’s van
Shakespeare.
Hoe kan ik vormgeven aan de organisatie, aan de relaties met anderen en aan
mijzelf als persoon? Hoe creëer ik de optimale ‘fit’ tussen mijzelf als leider, mijn
medewerkers, collega’s en anderen en mijn context? Tijdens de masterclass gaan we
actief aan de slag met deze thema’s en vraagstukken.
Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen!

Ger Hofstee

Prof. dr. Jaap van Muijen

Academic director

Hoogleraar psychologie – i.h.b.

VvAA Business School

Persoonlijke en Leiderschapsontwikkeling

De VvAA Business School is dé business school voor de Nederlandse gezondheidszorg.
In 2013 opgericht vanuit een grote behoefte bij beroepsverenigingen aan
wetenschappelijke en professionele bedrijfskundige scholing.
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// De masterclass in het kort

6 tot en met 10
september
Locatie
Slot Zeist

Accreditatie
KNMG
Overige beroepsgroepen
op aanvraag

“

Ambitieuze zorgprofessionals, managers
en bestuurders in de zorg

Certiﬁcaat

Duur
Maandag t/m donderdag van
9.00 tot 17.30 uur met
aansluitend diner
Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur met
afsluitende lunch

O, for a muse of fire, that would ascend
The brightest heaven of invention,
A kingdom for a stage, princes to act
And monarchs to behold the swelling scene!

“

Data 2021
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// Programma
Wat is leiderschap? Leiderschap is niet alleen afhankelijk van de leider. Het gaat ook om
de situatie en de medewerkers. Het is een complex samenspel waarin leiders zelf
bijdragen aan de realisatie van de doelen en strategisch inspelen op de uitdagingen in
de context van de organisatie.

Leiderschap gaat niet alleen om het beïnvloeden van de huidige situatie, maar ook op
het voorbereiden van de organisatie op toekomstige ontwikkelingen. Leiderschap is dus
een dynamisch proces en wat vandaag effectief is, hoeft dat morgen niet meer te zijn.
Doel van het programma is dat je helder inzicht hebt in de drie elementen van jouw
eigen leiderschap: context, anderen en de persoon van de leider. Hoe kan ik
vormgeven aan de organisatie, aan de relaties met anderen en aan mijzelf als persoon?
Hoe creëer ik de optimale ‘fit’ tussen mijzelf als leider, mijn medewerkers, collega’s en
anderen en mijn context?
Het verhaal van Henry V is leidend gedurende het programma, waarin je werkt aan je
profilering en positionering als leider in je eigen context. Dat doe je door zelfreflectie,
zelfkennis en experimenteren. De drie werkelijkheden - theatrale, wetenschappelijke en
dagelijkse - wisselen elkaar steeds actief af.
Wat levert het programma jou op?
Na dit programma weet je hoe je jouw eigen handelingsruimte kunt vergroten en je
hebt inzicht in jezelf als leider en de context waarin je tot je recht komt als leider. Je bent
in staat om een speech te geven waarin jouw visie voor de organisatie inspirerend
overkomt. Je kunt daardoor medewerkers meekrijgen in de noodzakelijke
veranderingen en je doorziet het ‘politieke’ krachtenveld in je eigen organisatie. Je
begrijpt hoe je anderen mee kunt krijgen in die verandering en je weet waar je goed in
bent en wat je beter aan anderen kunt overlaten.

4

// Pijlers
Shakespeare’s Henry V is een tijdloze mythe over leiderschap, waarin de Engelse koning
Henry een groep wanhopige mensen rond een gemeenschappelijk doel bindt en onder
onmogelijke omstandigheden tot een overwinning leidt.
Henry verwezenlijkt niet alleen zijn visie, maar weet ook de omschakeling te maken naar
vrede en continuïteit. Hij innoveert zichzelf, zijn aanpak en zijn volgers. Het stuk geeft
diepe inzichten in het fenomeen 'leiderschap'.
We staan gedurende deze masterclass stil bij vraagstukken van leiderschap, sturing en
beïnvloeding. Dit zijn tijdloze vraagstukken die we ook terugvinden in de koningsdrama’s
van Shakespeare.
Door deel te nemen aan het programma:
§ Werk je actief aan je ontwikkeldoelen
§ Leer je eﬀectief te onderhandelen
§ Leer je eﬀectief je stem te gebruiken, te speechen en het podium te pakken
§ Leer je een variatie aan beïnvloedingstactieken
§ Leer je het vergroten van je mentale vitaliteit
§ Begrijp je de dynamiek van veranderkunde
§ Begrijp je de kracht van zingeving in een veranderingstraject
§ Leer je hoe te inspireren
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// Inhoud programma
Het verhaal van Henry V is leidend gedurende het programma, waarin je werkt aan je
profilering en positionering als leider in jouw eigen context door zelfreflectie, zelfkennis
en experimenteren.
Dag 1 - Het verhaal van de leider
Leiderschap: wat is dat? Macht en Invloed.
Visie en anderen meekrijgen
Rol van Framing.
Retorica: logos, pathos, ethos en mythos. Inspiratieoefeningen
Dag 2 - De context
Life cycle model voor organisaties, de veranderopgave en de rol van strategisch
leiderschap. Systeemdynamica en krachtenveldanalyse
Vertrouwelingen, bondgenoten en verraders.
Allocatie van interne en externe resources. Verankeren van veranderingen
Dag 3 - De diepte in
Realiteit en obstakels onder ogen zien. Wordt jouw leiderschap geaccepteerd?
Type volgers.
Motieven en psychologisch contract
Teamontwikkeling. Organisatiecultuur
Dag 4 - De persoon van de leider
Resultaten van de HEXACO. Zelfassessment en presentatie.
Drie vormen van zelfbewustzijn
Eenzaamheid van leiderschap
Van turbulentie naar continuïteit. Creëren van nieuwe gewoonten en rituelen
Investeren in lange termijnontwikkelingen
Dag 5 - Grand finale
Oefenen met story-telling en speeches voor de eigen organisatie
Grand Finale: het geven van een inspirerende speech
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// Jouw Masterclass
Voor wie?
Zorgprofessionals en leidinggevenden die te maken hebben met strategische
vraagstukken en die bereid zijn om hun passies, talenten, twijfels en onzekerheden met
elkaar te delen. Ze vragen zich regelmatig af of ze nog de juiste persoon op de juiste
plaats zijn. En of zij onder de huidige omstandigheden trouw kunnen blijven aan hun
principes. Hoe kun je geloofwaardig blijven?
Doel van het programma
Je krijgt helder inzicht in de drie elementen van jouw eigen leiderschap: context,
anderen en de persoon van de leider. Hoe kan ik vormgeven aan de organisatie, aan
de relaties met anderen en aan mijzelf als persoon? Hoe creëer ik de optimale ‘fit’
tussen mijzelf als leider, mijn medewerkers, collega’s en anderen en mijn context?
Resultaat
Na dit programma weet je hoe je jouw eigen handelingsruimte kunt vergroten en heb
je inzicht in jezelf als leider en de context waarin je tot je recht komt als leider. Je bent in
staat om een speech te geven waarin jouw visie voor de organisatie inspirerend
overkomt. Je kunt daardoor medewerkers meekrijgen in de noodzakelijke
veranderingen en je doorziet het ‘politieke’ krachtenveld in jouw organisatie. Je begrijpt
hoe je anderen mee kunt krijgen in die verandering en je weet waar je goed in bent en
wat je beter aan anderen kunt overlaten.
Appetizer
Voorafgaand aan het programma lees je enkele zinnen van Henry V en kies je een
aantal zinnen dat je aanspreekt.
Investering
€2.995 (btw-vrijgesteld, fiscaal aftrekbaar); dit is inclusief lesmateriaal, alle
faciliteiten van de VvAA Business School, lunches en diners.
De snelle beslissers (voor 1 juni) ontvangen 10% early bird korting op het
programma.

“

“

Every subject’s duty is the king’s, but
every subject’s soul is his own.
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WWW.VVAABUSINESSSCHOOL.NL

OOK ANDERS LEREN KIJKEN?
SCHRIJF JE IN VIA DE WEBSITE
WWW.VVAABUSINESSSCHOOL.NL/DIGITAAL-INSCHRIJVEN

Zie jij de toegevoegde waarde van deze masterclass, maar heb je nog vragen? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op of maak een afspraak om te kijken hoe deze opleiding
aansluit bij jouw ontwikkelvraag en ambities. Dit kan door jouw voorkeur voor een dag of
tijdstip aan te geven via https://www.vvaabusinessschool.nl/informatiegesprek/ of door ons
te bellen, WhatsAppen of mailen:
030 – 227 17 63 of 06 – 23 59 26 85 (ook bereikbaar via WhatsApp)

2 april 2021

info@vvaabusinessschool.nl of scan de QR-code

