
 

Authentiek Leiderschap 2022 
 

Handvatten voor Leiding geven en –nemen  
op jouw eigen manier 

 
  

  
 

 

Hoe combineer je vertrouwen en controle als je leiding 
geeft aan zelfsturende professionals?  
Deze Leergang reikt jou de handvatten aan. Hoe kun je 
ruimte en sturing geven tegelijkertijd? Je zult je in deze 
leergang bewust worden van jouw stijl van leidinggeven, 
deze optimaliseren en uitbouwen op jouw eigen manier. 
 
Voor wie is Authentiek Leiderschap?  
De Leergang is er voor jou als je wilt groeien in je 
leiderschap en vanuit jouw talent wil leiddinggeven. Wie de 
autonomie van zijn medewerkers wil vergroten, en daarin 
je authenticiteit als leidinggevende wil leren meenemen, is 
welkom.  
De Leergang heeft intervisie als werkvorm.  
 
Wat kun je verwachten?  
We werken aan je zelfkennis en visievorming. We kijken 
naar leiderschap, zelfsturing en het optimaliseren van je 
team. Je zelfvertrouwen groeit en je autonomie neemt toe. 
Concrete situaties, ingebracht door jou als deelnemer, 
vormen de opstap tot theorie en uitwisseling. Thuis werk je 
aan voorbereidende opdrachten. 
 
Wat vragen wij van jou?  
Door jouw voorbereiding en actieve aanwezigheid bij elke 
bijeenkomst, ontstaan inzichten en ervaar je groei. Als je 
met reflectie en feedback wilt werken aan het 
doorontwikkelen van (zelf)sturing, ben je van harte welkom 
bij deze leergang. 
 
Wat krijg je cadeau?  
Vooraf biedt Mentaris drie vragenlijsten, waarmee je je 
drijfveren en leiderschapsstijl in kaart brengt, gebaseerd op 
de BIG 5 en een persoonlijke analyse. Je kunt rekenen op 
één op één terugkoppeling en feedback. Het werkboek dat 
je vult met je antwoorden, vormt jouw persoonlijke 
naslagwerk. Elke bijeenkomst begint met een heerlijke 
lunch.  
 
De Leergang vindt plaats op dinsdagmiddag van: 
12.30-17.00 uur 
De bijeenkomsten zijn niet los van elkaar te volgen. De 
Leergang start zodra de groep zich vult.  
 

Thema’s Authentiek Leiderschap 
8 maart - 1e bijeenkomst: Wat maakt jou een leidinggevende? 
Na een zelfverkenning richt je je op jouw leiderschap. Je ontdekt 
waarom leiding geven bij jou past. Met zelfkennis werk je aan het 
versterken van je focus. Je weet je invloed aan te wenden. Waar 
ben je sterk in? En waarom? Weet je ook wat je valkuilen zijn en hoe 
je ze kunt vermijden? 
 
5 april - 2e bijeenkomst: Wat vraagt leidinggeven van jou? 
Ontdek in welke vorm het leiderschap voor jou authentiek voelt. Of 
ben je meer een manager? Je visie, je besluiten en jouw keuzes ga 
je baseren op je eigen ‘waarom’. Dan wordt je draagvlak 
vanzelfsprekend. Wanneer gaat leiding geven voor jou vanzelf? En 
waarom doe je wat je doet? 

 
10 mei - 3e bijeenkomst: Leidinggeven en communicatie 
Het doel is om meer draagvlak te creëren bij je medewerkers. Je wilt 
je team de ruimte geven voor hun initiatieven en energie. 
Tegelijkertijd wil je je doelen behalen. Situationeel leiderschap 
vraagt om wisselende communicatiestijlen. Hoe ga je om met 
weerstand en lastige gesprekken? Hoe ziet zelfsturing eruit?  

 
31 mei - 4e bijeenkomst: Visie en doelen 
Welke visie op leiderschap heb je? Benut zelfreflectie om je 
persoonlijke stijl authentiek in te zetten. Wie en wat betrek je in het 
definiëren van je doelstellingen? En hoe kun je jouw doelen 
concretiseren, met behoud van jouw authenticiteit? 

 
21 juni - 5e bijeenkomst: Jouw aanpak en werkwijze 
De wensen en grenzen van je team kun je zien als mogelijkheid om 
effectiever samen te werken. Wat loopt er goed of wellicht minder 
goed? Waardoor komt dat? De betekenis van je rol wordt helder. 
 
5 juli - 6e bijeenkomst: Teams, samenwerking en 
talentmanagement  
Je stimuleert zelfsturing van je team en je faciliteert de onderlinge 
samenhang. Je brengt een betere afstemming tot stand. Op welke 
wijze benut je ieders talent? 
 
Nieuwsgierig geworden naar deze Leergang? Kijk dan op: 
https://mentarisloopbaancoaching.nl/leergang-authentiek-
leiderschap/. Neem contact met ons op om te overleggen of deze 
Leergang voor jou zou passen. 
Voor een overzicht van ons Leiderschapsprogramma, kijk op: 
https://mentarisloopbaancoaching.nl/leidinggeven-nemen/ 

 
 
 
 

Investering  
De waarde van deze Leergang bedraagt € 2.471,25 excl. btw. Als je je aanmeldt 
vóór 1 februari 2022 dan bedraagt jouw investering € 1.990,- excl. btw. Jouw 
vroegboek-korting is dus bijna € 500,-  

Voor jouw werkgever hanteert Mentaris een ander aanbod. 

MENTARIS 
Kortekade 13c 
3062 GK Rotterdam  
Tel.nr: (010) 2125868 
margot.thomassen@mentaris.nl 
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