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COUNSEL MANAGERS - MT LEDEN
Van inzicht naar verbinding en leiderschapsontwikkeling

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

in de management-counsel.

De management-counsel is een leiderschapsprogramma voor max. 8 MT 
leden van verschillende bedrijven uit Oost Nederland uit diverse branches 
op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en organisatieontwikkeling.

Het programma richt zich op het ontwikkelen van natuurlijk 
leiderschap vanuit jouw talenten en vaardigheden, geeft je 

persoonlijk rust en vertrouwen en verbetert de prestaties van 
jouw afdeling. 

De academie faciliteert je om je uit de waan van de dag te halen, kennis 
te delen, vraagstukken te bespreken, leiderschap te ontwikkelen, 

onaangesproken capaciteiten aan te boren, doelen te stellen en te bereiken.

• Leren van en met collega managers

•  Groei door inzicht in persoonlijke 
waarden, kwaliteiten en talenten

•  Persoonlijke visie op leiderschap, 
zicht op eigen voorkeursstijl, 
stijlflexibiliteit

•  Vanuit integrale kijk op 
vraagstukken duidelijke doelen en 
plannen 

•  In staat om het team te steunen, 
sturen en mee te nemen in de 
verandering

•  Optimale groei door praktijkgericht- 
lerend werken en reflecteren

Het tweejarig ontwikkeltraject 

bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten en 

8 persoonlijke coaching gesprekken. 

Wij bieden een platform om kennis te 

delen en (persoonlijk) leiderschap 

te ontwikkelen.

PROGRAMMA

Meer weten? Bel Ineke Nijen Es op  06 - 12 99 43 68 
(of laat je contact gegevens achter op onze site )

“Het programma heeft mij leren kijken 
vanuit een ander perspectief. Met 
name het inzicht dat je soms moet 

vertragen als je ergens een beslissing 
over moet nemen.”

“Het beeld hoe ik als leidinggevende 
wil zijn is veel duidelijker geworden en 
ik ben hier zelfverzekerder in. Dit heeft 
naast de positieve impact op mijn rol 

ook zeker mijzelf als persoon meer 
rust en zelfvertrouwen gegeven.”

Arno Westerhof

Destijds manager 
operations 

Van Merksteijn 
International

Gert-Jan Hemme 

HR manager 
Nijhof-Wassink

Dick Aalderink, 

Algemeen directeur 
VDL Weweler, 

destijds 
R&D manager
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Kijk op www.ondernemersacademie.net voor meer informatie. 

PROGRAMMA MANAGEMENT COUNSEL
Van inzicht naar verbinding en leiderschapsontwikkeling

Meer weten? Bel Ineke Nijen Es 
op  06 - 12 99 43 68

(of laat je contact gegevens achter op onze site )

Data: 
Maandelijks gedurende 20 maanden

Tijd: 
09.00 – 13.30 uur (incl. lunch)

Groepsgrootte: 
Maximaal 8 deelnemers uit 
diverse branches

Counselmanagers:
Jan Berkelmans, 
Nina Brouwer en evt. gastsprekers.
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