
Leiderschaps-
ontwikkeling  
op maat 



  Incompany maatwerk 
   Over strategie én  

onderstroom  

  Praktisch en persoonlijk 
   Op locatie naar keuze 
  In Nederland of daarbuiten 

Leiderschapsontwikkeling op maat 

Samen met partners verzorg ik 
leiderschapstrainingen. In deze 
trainingen gaan aandacht voor 
strategie en onderstroom hand 
in hand. We kijken naar strategie: 
welke strategische opgave heeft 
de organisatie? En we kijken naar 
de onderstroom: welke persoonlijk 
patronen hebben de deelnemers 
aan de training? En hoe werken die 
op elkaar in?

Zo zoeken we de diepte in 
de ontwikkeling van ieders 
persoonlijke leiderschap. Om 
vervolgens weer te kijken naar 

de strategie. Welke patronen 
zijn effectief of juist niet in 
het dichterbij brengen van de 
strategische doelen?  

Onze leiderschapsprogramma’s 
hebben als uitgangspunt dat je 
moet praten en dóen. We creëren 
situaties waarin leiderschap 
concreet wordt geoefend, 
en patronen, kwaliteiten en 
ontwikkelpunten scherp naar 
boven komen. Bewustwording 
van patronen, kwaliteiten en 
ontwikkelpunten is een vast 
programmaonderdeel.  



In de trajecten zijn we vaak buiten 
voor fysiek werk, passend bij de 
mogelijkheden van de groepsleden. 
Ook maken we gebruik van 
technieken uit systemisch werk, 
Transactionele Analyse en NLP. 

Elk programma eindigt met 
concrete persoonlijke handvatten 
waarmee een deelnemer na 
de training direct aan de slag 
kan.  Zo nodig in combinatie met 
coachtrajecten voor elk van de 
leiders afzonderlijk. 

Over Leiderschapsontwikkeling op maat 

Doelgroep
Leiders en professionals die hun 
persoonlijke leiderschap verder 
willen ontwikkelen en hun eigen 
patronen diepgaand aan willen 
kijken.  

Aanleidingen
•  Gedoe in het leiderschap 
•  Strategische heroriëntatie 
•  Nieuwe skills leren 
•  Nieuw managementteam 
•  Onderhoud  van leiderschap 
•  Opleiden nieuwe leiders 



Vragen?
Mail ze gerust, dan kijken we samen of leiderschaps- 
ontwikkeling op maat past bij jou en jouw situatie.  
Of plan een online kennismakingsgesprek in, zodat ik  
je vragen direct kan beantwoorden. 

mail@christils.nl Afspraak inplannen

mailto:mail%40christils.nl?subject=
https://calendly.com/christils/kennismaking


Vragen?

Stel ze gerust om te kijken of leiderschaps-
ontwikkeling op maat bij je past.

mail@christils.nl

mailto:mail%40christils.nl?subject=

