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Persoonlijk Ontwikkelingsprogramma  
voor mensen die leidinggeven

De Leeuwenkooij: 
hoe kom jij eruit?



In De Leeuwenkooij vind je antwoorden op vragen, zoals: 

‣ Wat is echt mijn kracht? Waar liggen mijn grenzen? Wat kan ik ontwikkelen?  
‣ Ik oriënteer me op een andere functie, waar andere kwaliteiten gevraagd worden 

dan in mijn huidige. Welke daarvan heb ik al in huis? 
‣ Wat moet ik nog ontwikkelen om in een nieuwe rol een goede start te maken? 
‣ Kan ik eens ‘testen’ of die vereiste competenties ook écht bij me passen?  
‣ Mijn team wordt 2x zo groot. Hoe ga ik dat sturen? Hoe hanteer ik die dynamiek? 
‣ Samenwerken met collega-leidinggevenden is soms spitsroeden lopen.  

Hoe bewaar ik daarin mijn evenwicht? 
‣ Soms moet ik iets adviseren of ‘verkopen’, zonder dat ik het af kan dwingen.  

Hoe kan ik dat op een échte manier doen: van binnenuit?  
‣ Ik mag een opleiding/leergang/training gaan doen. Welke investering gaat mij 

ook daadwerkelijk wat opleveren? 
‣ Mijn werkgever wil dat ik een persoonlijk ontwikkelingsplan maak. Maar ik wil 

geen assessment- of testrapport dat óver mij gaat, ik wil een plan dat ván mij is. 

Voor wie 

Ben je ondernemer, directeur, manager, hoofd, teamleider, coördinator, meewerkend 
voorman/-vrouw, projectleider, HRM-adviseur of trainer? Welkom!  
De Leeuwenkooij staat open voor iedereen die leidinggeeft. In welke rol je dat doet, 
maakt voor deelname aan dit programma niet uit.  
Leidinggeven komt in essentie neer op zelfkennis, inzicht in anderen, omgaan met 
groepsprocessen, relationele ‘acrobatiek’ en echt blijven (ook onder druk).  

Resultaten 

‣ Zelfkennis: na De Leeuwenkooij wéét je wat je in huis hebt aan kwaliteiten 
‣ Realisme: je kent ook je beperkingen; acceptatie daarvan is een zinvol resultaat 
‣ Focus: je richt je alleen op wezenlijke kenmerken, die er voor jou echt toe doen 
‣ Persoonlijk ontwikkelingsplan: na afloop weet je wat je gaat ontwikkelen en hoe 
‣ Een kort (2-3 A4) verslag, met je profiel en ons advies over de haalbaarheid van 

je ontwikkelingsplan.
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Opbouw 

‣ Voortraject: we starten altijd met een kennismakingsgesprek. Na aanmelding volgt 
een focus-gesprek, om te bepalen welke kenmerken echt relevant voor je zijn.  

‣ In de weken daarna breng je je sterktes/zwaktes, drijfveren en doelen in kaart. 
Deze zelfanalyse doe je m.b.v. online tests, vragenlijsten en oefeningen. 

‣ Dag 1 ‘in’ De Leeuwenkooij: veel doen, ervaren, interactie, reflectie en feedback. 
De diverse coaches stemmen hun bijdrage af op jouw actuele vraag, jij stuurt. 

‣ In de weken daarna leg je je ervaringen vast en schrijf je je ontwikkelingsplan 
‣ Op dag 2 kun je situaties overdoen, experimenteren, feedback vragen, je plan 

a.h.w. ‘toetsen’. Aan het eind van dag 2 geven we daarover advies. Het verslag 
daarvan krijg je na een paar weke in huis. 

‣ Na een paar weken volgt een follow-up gesprek. 

Investering 

Het programma wordt altijd per persoon gemaakt, dus ook de prijs is op maat.  
Ga uit van ± € 2.700,- per deelnemer (in een groep), exclusief btw en verblijf.  
Je kunt De Leeuwenkooij ook individueel doen, tegen meerprijs. In dat geval worden 
ook startdatum, doorlooptijd en locatie helemaal op jouw wensen afgestemd. 

Planning 

Regelmatig staat er een ‘open’ Leeuwenkooij op de rol. Neem voor aanmelding eerst 
contact op, zodat we in overleg het beste instapmoment en tempo kunnen bepalen. 

Organisatie 

De Leeuwenkooij is ontworpen door Erik Kooij en wordt uitgevoerd met een team van 
5-6 ervaren coaches (“De Leeuwencoaches”). Wij werken samen in een netwerk-
organisatie. Voor de voordelen daarvan, zie: www.deleeuwenkooij.nl/overons 

In-company 

De Leeuwenkooij kan helemaal op maat gemaakt worden voor jouw organisatie. 
En kan ingezet worden in MD-, trainee- of leiderschapsprogramma’s.
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Onderscheidende kenmerken 

‣ Onze aanpak doet recht aan de complexiteit van je leidinggevende praktijk 
‣ Focus: alleen essentiële kenmerken, zoals bijv. authenticiteit, komen aan bod 
‣ Dynamisch: hoe je een groep leidt, onderzoeken we in een groep 
‣ 100% maatwerk: elke deelnemer krijgt zijn eigen traject en programma 
‣ Synergie: je werkt altijd met meerdere ervaren coaches, met verschillende 

technieken, invalshoeken en aanpakken. Deze diversiteit zorgt voor ‘1+1=3’ 
‣ Draagvlak: we begeleiden je op een coachende manier (geen ‘expert’-houding), 

zodat je zelf de antwoorden vindt, die bij jou passen.  
De uitkomsten van De Leeuwenkooij gaan niet óver jou, ze zijn ván jou. 

‣ De Leeuwenkooij is:  
• Duurzaam: het beste van assessment, training en coaching gecombineerd,  
   zonder de standaard ‘waste’ van elk  
• Realistischer en diepgaander dan veel standaard assessments 
• Rijk aan trainings-/oefenmogelijkheden, zowel in een groep als individueel 
• Spannend, intensief, veilig, leuk en zinvol om te doen! 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Uniek alternatief voor assessment, training en coaching

Contact  

Ben je geïnteresseerd?  
Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek, 
bel: 06 23969493 (Erik).


