
De Basis op Orde

Een organisatie zien als levend systeem en kijken naar de dynamiek die er is. De continue stroom van 

verandering als gegeven nemen en daar je eigen plek in vinden. Onderzoeken wat jij te doen hebt om 

deze plek ook onverschrokken in te nemen. Je eigen heartcore skills© versterken, en zo jouw rol in de 

organisatie krachtiger pakken. Met als doel: de basis op orde krijgen om vrijer te bewegen.

Waar?
Laguna Beach Camperduin

3 en 24 september
15 oktober

12 november
3 december

10.00 - 16.30 uur

Voor wie? 
Professionals die willen uitzoomen en de inhoud 
los kunnen laten. Die een stap willen maken in 

omgaan met de continue verandering in 
organisaties. Die nieuwsgierig zijn en durven te 

vertragen. Die willen onderzoeken hoe ze kunnen 
werken vanuit wat er is en van daaruit kijken naar 

nieuwe paden. 

Wat? 
Voor € 1.495,- excl. BTW

5 dagen programma, met verzorging 
voor de inwendige mens op een 

rustgevende en inspirerende plek.
Meld je je aan voor 1 augustus, dan

betaal je €1.250,- excl. BTW.

Een programma van 5 dagen over 21ste eeuws leiderschap; zien wat er is, en daarmee werken. 

Lienke Pet | Eigen Zijn Mens & Organisatie | 06 21511002 | lienke.pet@eigenzijn.com Pasha Elstak | Pasos Coaching | 06 14959608  | info@pasosoaching.nl



Dag 1: leiderschap voor de 21ste eeuw
o Wat is 21ste eeuws leiderschap?

o Kijken naar organisaties als levend systeem, met 

uitzoomen, vertragen en gericht weer inzoomen als 

rode draad.

o Hoe kun je bewegen in organisaties?

Dag 2: patronen herkennen
o Wat is de oorsprong van de organisatie? En van 

jouzelf? 

o Wat zijn de bewandelde paden van de organisatie? 

En die van jou?

o Wat is het lonkende perspectief van de organisatie? 

En welk lonkende perspectief heb jij?

Dag 3: deep dive, veranderen begint bij jou!
o Wat is jouw plek en hoe neem jij die in?

o Vertragen en wat is het belang daarvan?

o Werken aan jouw heartcore skills© 

Dag 4: jouw plek in de organisatie 
o Hoe kijk je naar de dynamiek van verandering in 

organisaties?

o Hoe kun je (weer) beweging brengen?

o Waar loop je tegenaan en hoe los je dat op?

Dag 5: jouw 21ste eeuwse leiderschap
o Holding space in organisaties in de praktijk, wat 

betekent dat en wat is daarvoor nodig?

o Ontspannen en vrij bewegen, hoe doe je dat?

o Oogsten wat je hebt gezaaid, en wat is je volgende 

stap?

Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen naar:

lienke.pet@eigenzijn.com of info@pasoscoaching.nl

Er is plek voor maximaal 10 deelnemers.
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