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Counsel voor directieleden

“Op naar zakelijk succes”
“De counsel was voor mij een eyeopener. Ik heb geleerd om 
doortastender te werk te gaan. Om niets te laten sudderen. Is 
er een kwestie waar je mee zit? Los dit dan direct op, samen 
met je team. Durf open te zijn. Want openheid en 
transparantie worden gewoon gewaardeerd. Zo creëer je 
samen zakelijk succes.”
Arno Westerhof, Directeur Operations, Van Merksteijn International

Innoveren, inspireren, bedrijfsresultaten verbeteren 
én je leidinggevende capaciteiten verder ontwikkelen

Locatie:
Landgoedhotel 
Woodbrooke Barchem

Data: Maandelijks 
gedurende 20 
maanden

Tijd: 09.00 – 13.30 
uur (inclusief lunch)

Groepsgrootte: 
Maximaal 8 
deelnemers uit 
diverse branches

Counselmanagers:
Jan Berkelmans, 
Judith Wolterink en 
gasten

Het programma: 
-Inzicht
-Route bepalen
-Route volgen

“Je wordt uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan het 
gesprek” 
Mijn ambitie is om mezelf continu te blijven ontwikkelen. Als 
leidinggevende en als mens. Deelname aan de directiecounsel
bleek voor mij een waardevolle investering. Ik heb geleerd om nog 
beter te luisteren naar anderen en kritisch te zijn op mezelf.
Jan Brunshorst, Algemeen directeur, Kreunen Bouw

Directie-counsel: van inzicht naar verbinding en 
leiderschapsontwikkeling

Een leiderschapstraject waarin 7 tot 8 directieleden van 
bedrijven uit Oost-Nederland uit verschillende branches een 
bijna tweejarig ontwikkeltraject doorlopen op het gebied van 
persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling. 

Gedurende het traject komt inzicht tot stand door kennis, 
ervaring en intervisie, leidend tot vernieuwend leiderschap. 

Het biedt een platform om kennis te delen, persoonlijk 
leiderschap te ontwikkelen, onaangesproken capaciteiten aan 
te boren, doelen te stellen en deze te bereiken.

“Verrijking persoonlijke en professionele 
ontwikkeling”  “ De inzichten in de counsel 
leiden ertoe dat ik mijn pad voor de 
toekomst bewuster kan uitstippelen. Heldere 
en reële doelstellingen maak en deze 
realiseer. Voor zowel mijzelf als de 
organisatie. Beter leren loslaten, delegeren, 
mensen beter in hun kracht laten staan.” 
Quotes deelnemers directiecounsel 2019-2020
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Van diepgaand inzicht naar praktisch handelen

De counsel biedt:

Leren van en met collega-

ondernemers  op organisatie,

persoon en rol

Organisatieontwikkeling door 

persoonlijke ontwikkeling

Georganiseerde feedback, reflectie

en intervisie op jouw  handelen

Innovatieve inzichten voor 

duurzame veranderingen
Duidelijke route voor de toekomst
Begeleiding executive coaches

De Ondernemersacademie
Een voorsprong nemen op de toekomst is 
de uitdaging voor elke ondernemer en 
professional. Dat vraagt tijd, aandacht en 
nieuwe inzichten, waaraan wij graag een 
bijdrage leveren. We brengen directie-, 
senior MT leden en ondernemers in 
verbinding met elkaar en met hun eigen 
kracht. Het bundelen van krachten en het 
beste in jezelf naar boven halen, is waar het 
om draait. Het gaat om verdieping, reflectie 
en inzicht met als uiteindelijk doel een 
permanente vernieuwing.
“Met het oog op de toekomst”

Vrijblijvend kennis maken? Neem contact 
op met Ineke Nijen Es, mob: 06–12994368 
of info@ondernemersacademie.net

Kijk op www.ondernemersacademie.net voor meer info

“In bijna alle organisaties spelen vergelijkbare 
vraagstukken” 
“Door de verschillende petten die ik op had en heb, is het lastig 
om af ten toe uit de dagelijkse bedrijfsvoering te stappen. 
Tijdens de counsel heb ik dit uitvoerig kunnen bespreken. Het 1 
op 1 gesprek heeft mij veel verdieping en inzichten gegeven, 
zodat ik een duidelijk route kon uitstippelen.”
Carlo Oosterbeek, Eigenaar Oosterbeek Humusproducten B.V.
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1. Kennismaking groep, uitleg 
programma 

2. Motivatie, gewoonten en 
(effectief) gedrag herkennen

4. Karakterkunde in relatie tot 
(persoonlijk) leiderschap

6. Kristalhelder naar omgeving en 
toekomst kijken m.b.v. Bateson

8. Strategische visie en  
(organisatie)doelen

10. Strategische visie en 
(organisatie)doelen

12. De kracht van visualiseren en 
affirmeren in de praktijk

14. Communicatie,  sturing en 
valkuilen voorzien

16.  "Nieuw"organiseren, 
succesvol en duurzaam naar de 
toekomst

18. Afsluitende 24 uur sessie

Counsel programma
Reflectie als onderdeel van je leven. Investeren in bewustzijn. 

Voorafgaand aan het traject krijg je een persoonlijke intake met de counselmanager en 
wordt de 360 graden reflector uitgereikt.
Intervisie is een belangrijk onderdeel van iedere groepsbijeenkomst. 
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3. Leerdoel aanscherpen, 360°
feedback, Johari venster

5. Verdieping karakterkunde

7. Proces van doelen stellen

9. Doelen formuleren

11. Techniek van visualisatie en 
affirmatie

13. Coaching leiderschap

15. Coaching leiderschap

17. Afsluiten coaching
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