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“De cursus heeft mij bewust gemaakt van de onbewuste bagage die iedereen  
meeneemt in het dagelijks werk. Leiderschap nemen betekent dat je je ervan bewust 
bent dat onbewuste processen hinderlijk én helpend kunnen zijn in een organisatie.”  
Christa Hooijer directeur FOM (NWO) 

“Deze cursus heeft me inzicht gegeven in de rol die ik inneem in (werk)relaties en hoe 
ik daarin bewuster kan sturen. Ik ben een aantal keer flink met mezelf geconfronteerd 
en heb daar nu nog steeds profijt van.” Femke Bokma opleidingscoördinator bèta-

gamma/beleidsmedewerker Universiteit van Amsterdam 

“Met behulp van de cursus kreeg ik meer grip op het onderscheid tussen mezelf en 
mijn professionele rol. Hierdoor ervoer ik meer ruimte om beiden volledig in te kunnen 
zetten voor mijn organisatie.” Bregje Swart bedrijfsvoerder FNWI-  Instituut voor  

interdisciplinaire Studies (IIS) 

Vrouwelijk leiderschap: essentieel & actueel 

“Een zinvol programma voor iedereen die beter wil begrijpen welke processen zich  
onbewust in de organisatie afspelen en wel welke rol jij daarin speelt of anders kunt 
aannemen”  Marlies Teeuwen studieadviseur Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 



Waarom 

Moderne organisaties zitten in een situatie van continue verandering, onzekerheid en  
onduidelijkheid. Om te overleven is een feminienere manier van leiderschap essentieel. In  
Taking up Leadership ontwikkelt u dit.  
 
Hoe 

Met Taking up Leadership leert u een effectieve leiderschapsrol op te pakken. U ontwikkelt een 
sensitiviteit voor bewuste en onbewuste organisatieprocessen. U ontwikkelt inzicht in de  
dynamiek in uzelf, rondom uw rol en in de (context van de) organisatie. Dit programma helpt u 
uw leiderschapsrol te vinden, te maken en op te nemen.  
 
Wie 

Vrouwen met een leidinggevende rol die de organisatie én zichzelf willen ontwikkelen.   
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Persoonlijk resultaat 

 Effectieve leiderschapsrol 

 Inzicht in persoonlijke, groeps- en  
organisatieprocessen 

 Intuïtie inzetten als  
leiderschapsinstrument 

 Vergroten van sturingskracht 

Resultaat voor de organisatie 

 Sterk en bewust leiderschap  

 Een leider die zich committeert aan de 
primaire taak van de organisatie 

 Een leider die een antenne heeft voor 
dilemma's die om interventie vragen 

 Een leider die verantwoordelijkheid 
draagt voor het werkproces 

 Een leider die aanspreekbaar is op haar 
rol 



4 * 2 dagen - 9.00-17.00 uur - Utrecht 

Meer weten? Bel Niels van Steenbergen: 06 5180 3376 of stuur een e-mail naar niels@nvsc.nl 

Leermethoden. 

exploratiethema: exploratie van persoonlijke thema’s die uw functioneren beïnvloeden 

organisatie rol analyse: analyse van concrete leiderschap- of organisatiedilemma’s 

rol biografie: exploratie van rollen uit het verleden die invloed hebben op uw huidige rol 

organization in the mind: analyse van interne beelden die uw leiderschap beïnvloeden 

hier en nu activiteit: reflectie op onbewuste groepsprocessen 

organisatieobservatie: onderzoek naar gedrag in organisaties door middel van observeren 

theorie: uitwisseling van organisatie- en leiderschapstheorieën 

literatuur: lezen van artikelen over organisatie- en leiderschapsissues  

thuisopdrachten: uitvoeren van organisatieobservaties en schrijven van reflectieverslag 
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Programma. 

Taking up Leadership bestaat uit een intake, vier seminars van twee dagen en een coachingsgesprek.  

Seminar 1. Hier ligt de nadruk op het  

onderzoeken van uw eigen invloed op uw 

huidige rol.  

 inbreng van een persoonlijke casus die 

invloed heeft op uw huidige rol 

 persoonlijke sabotage die verandering 

in de weg staat 

 belangrijke gebeurtenissen die u  

hebben gevormd 

Seminar 2. Welke rollen neemt u op u in uw 

huidige werk? Welke rollen zijn effectiever? 

Overtuigingen over uw rol en de organisatie 

 factoren die uw rol beïnvloeden 

 dilemma’s waar u tegenaan loopt 

 andere manieren om uw rol op te  

pakken 

 overtuigingen van anderen over uw rol 

Seminar 3. Welke organisatiedynamiek zorgt 

ervoor dat u in bepaalde rollen terecht komt?  

 bewaken van grenzen tussen uzelf, uw 

rol en de organisatie 

 experimenteren met het aannemen van 

rollen die helpend zijn  

 constructief managen van lastige  

situaties 

Seminar 4. Waarom gedragen mensen zich 

zoals ze zich gedragen? 

 observeren en analyseren van intuïtieve 

organisatieprocessen  

 irrationeel gedrag van anderen 

 taboes en afweermechanismen die  

verandering in de weg staan 

 invloed van de anti-taskleader op het 

werken aan de taak 

Coaching. 

Na het programma heeft u een coachingsgesprek van anderhalf uur. Hierin verkennen we concrete  

leiderschaps- en organisatiedilemma’s.  



Taking up Leadership 

Brigding the gap between the intention and implementation of female leadership 

Datums 

10, 11 november 
15, 16 december  
2, 3 februari  
9, 10 maart  
 
9.00 tot 17.00 uur 

 

 

 

Deelnemers 

minimaal vijf, maximaal 

twaalf deelnemers 

 

 

 

 

 

Kosten 

€ 3.250 per persoon (inclusief 

thee, lunch, materiaal en  

reader) 

NvSC is een CRBKO gecertifi-

ceerd opleidingsinstituut en 

vrijgesteld van btw  
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Certificaat 

na het doorlopen van het 

programma ontvangt u 

een certificaat van  

deelname  

Tijdsinvestering 

100 - 120 uur 

Lunch 

de lunch wordt verzorgd 

door het Vlaamsch  

Broodhuys 
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Niels van Steenbergen (cursusleider)  is organisatiepsycholoog en 

helpt organisaties door middel van lezingen, workshops, consultancy en 

een leiderschapsprogramma met de integratie van masculien en feminien 

leiderschap. 

 

Zijn eigen ontwikkeling is ondersteund door studie en training bij  

Universiteit Utrecht, NPI instituut voor organisatieontwikkeling, The  

Institute for the Application of Social Sciences (IAS international) en  

nscape International. Niels is lid van The International Society for the  

psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO), gecertificeerd als coach bij 

the European Association for Supervisors and Coaches (EASC). 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de aantal deelnemers wordt er gebruik gemaakt van een 

extra consultant:  

 

Astrid van Echteld heeft twintig jaar ervaring als procesbegeleider, 

consultant, trainer en coach.  

 

Astrid heeft jaren gewerkt als cursusleider van de opleiding ‘Master of  

Psychodynamic Counselling’ bij het Departement Bestuurs- en  

Organisatiewetenschappen (USBO), Universiteit Utrecht. Thema’s die haar 

inspireren zijn leiderschap, diversiteit, samenwerken en conflicten. 



Aanmeldformulier.  
 
Titel & voornaam 

  

  
 
Achternaam 

  

  

 
Geboortedatum 

  

  

 
Nationaliteit 

  

  

 
Naam organisatie 

  

  

 
Adres organisatie 

  

  

 
Functie  

  

 
Factuuradres 

  

  

 
Telefoon werk 

  

  

 
Telefoon mobiel 

  

  

 
E-mailadres 

  

  
Datum & handtekening 

  

  

  

  
 

De ondertekende schrijft zich in voor het leiderschapsprogramma ‘Taking up Leadership’ en gaat akkoord met de algemene voorwaarden zoals 
hieronder beschreven.  

 U bent geregistreerd als deelnemer zodra het compleet ingevulde aanmeldingsformulier is ontvangen en de factuur betaald is 

 Aanmeldingen worden op basis van ontvangstdatum behandeld 

 Bij overaanmeldingen wordt een reservelijst aangemaakt 

 Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de cursus 

 Na deze periode zal het volledige bedrag van € 3.250,- in rekening worden gebracht 

 Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd 

 Niels van Steenbergen Consultancy behoudt zich het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Het cursusgeld 
wordt dan geretourneerd.  

 

 Uw aanmelding kunt u sturen naar: niels@nvsc.nl  
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