
Locatie

Landgoed Waterland
Rijksweg 116
1981 LD  Velsen-Zuid

• Sfeervolle en inspirerende locatie
• Filevrij aanrijden (A9/A22, afslag IJmuiden)
• Vrij parkeren
• Diverse hotels en restaurants in de buurt

10-daagse training

Servant 
Leadership 

Practitioner©

voor leidinggevenden en 
professionals

Trainers/Coaches 

Eric Stecher 06-2888 6725

• In 2007 gecertificeerd Servant Leadership 
Professional

• Gastcolleges Servant Leadership
• Servant Leadership implementatie 

(deel)programma’s in (non) profit organisaties
• Coach hoger management en HR-professionals

Arlette Bout 06-1459 8802

• In 2007 gecertificeerd Servant Leadership 
Professional

• In 2009 Productontwikkeling en docent van de 
Leergang Servant Leadership Professional 

• Servant Leadership implementatie (deel) 
programma’s in (non) profit organisaties

• Coach Competentiemanagement midden- en 
hoger management 

Contact
Nederlands Instituut voor Servant Leadership
Postbus 4
2060 AA  Bloemendaal
info@nivsl.nl
www.nivsl.nl

Competenties Servant Leadership 
Practitioner 

Competenties Servant Leadership 
Practitioner 

Blok 1 Bewustzijn & Luisteren

Blok 2 Heel maken & Overtuigen

Blok 3 Conceptualiseren & Empathie

Blok 4 Inzet voor groei van mensen & 
Vooruitzien

Blok 5 Bouwen aan Gemeenschap & 
Rentmeesterschap

Cursusdata



  Servant Leadership Practitioner
Wat levert het op
• Bevlogenheid en inspiratie: je productiviteit en 

effectiviteit kunnen sterk verbeteren
• Je gaat eigen talent in de organisatie herkennen, 

waarderen en benutten: je bespaart op externe 
bureaus

• Je komt tot nieuwe inzichten over je eigen stijl van 
leidinggeven: je stopt met wat niet werkt en doet 
meer van wat wel werkt

• Vergroten van je persoonlijke impact binnen en 
buiten je organisatie: je krijgt mensen makkelijker 
met je mee

• Ideeën en tips om verandering te borgen: blijvende 
betrokkenheid

Modules 
De Practitioner is 20 dagdelen, verspreid over tien 
dagen. Iedere module is een blok van twee 
aaneengesloten dagen. Per module komen fases uit 
de Cultuur‐ en Leiderschapscyclus® aan de orde en 
twee competenties van Servant Leadership. Daar 
omheen doe je oefeningen en opdrachten.

Werkwijze 
In de Practitioner krijg je reflectieopdrachten, je leest 
relevante literatuur en je neemt deel aan een 
intervisiegroep. Je werkt plenair, in subgroepen en 
tweetallen. Je sluit de Practitioner af met een paper 
en een eindpresentatie op de aparte terugkomdag.

Aanleiding om mee te doen
• Je wilt een mensgerichte en inspirerende stijl van 

leidinggeven ontwikkelen
• Je bent toe aan verbreding en verdieping van je 

eigen leiderschap
• Je wilt tips en werkmethoden om een mentaal 

gezond werkklimaat te creëren
• Je wilt praktische handvatten om vertrouwen en 

samenhang in je team terug te brengen of te 
verhogen

10-daagse training

Wat leer je 
• Doorgronden en eigen maken van de 10 Servant 

Leadership-competenties
• Inspirerende cultuurveranderingsmethode in acht 

stappen aan de hand van de Cultuur- en 
Leiderschapscyclus© van Fousert

• Quickscan op cultuur, gedrag en communicatie
• Geweldloos communiceren
• Vele praktische oefeningen om binnen je eigen 

organisatie toe te passen
• Persoonlijke visie en missie op leven en werk 

verbinden met de visie en missie van de organisatie

Opzet
De Practitioner heeft een persoonlijk leiderschap- en 
een verandermanagementcomponent:

1. Persoonlijk Servant Leadership: inzicht in, 
ontwikkelen en toepassen van de competenties 
die horen bij Servant Leadership en toepassen in 
de context van de organisatie

2. Organisatie Servant Leadership: 
cultuurverandering op basis van Servant 
Leadership in organisaties (klein en groot), 
kennisoverdracht en toepassing van 
implementatiemethoden en technieken

Doelgroep
• Leidinggevenden (midden- en hoger kader) 
• HR-managers en -adviseurs
• Professionals in dienstverlenende beroepen
• Projectmanagers

Kosten
€ 3950,- exclusief btw

Inclusief: 
• Koffie, thee, lunches
• Literatuur
• Werkmap met diverse oefeningen
• Terugkomdag 
• Certificaat


