Opleiding

Filosofie voor Leiders
4 Maanden
Verlang je ernaar om jouw levenservaring en kennis om te zetten in
wijsheid? Ben je bereid jezelf eens stevig ter discussie te stellen en
kritisch te reflecteren op je waarden, overtuigingen en principes?
Welke vragen kun jij jezelf nog stellen? De training Filosofie voor
Leiders laat je nadenken over de gelaagdheid der dingen en leert je
met nuance te kijken naar je eigen handelen. De ervaren trainers
dagen je uit om het leven door een andere bril te bekijken. Vind jezelf
opnieuw uit en vorm een inspirerende visie. Leer hoe je koers bepaalt
vanuit deze visie en versterk zo je leiderschap binnen je organisatie.

Unieke voordelen

Programma

• Een ervaren trainer als mentor
• Rust en ruimte om inzicht te krijgen in waar je voor staat
• Een rustige locatie, waar je echt even tot jezelf kunt komen

Module 1: Ik & mijn opvattingen en waarden (2 dagen)
• Vanuit welk denken bepaal ik mijn keuze?
• Durf ik los te laten?

Resultaat

Module 2: Ik & mijn rol als leider (2 dagen)
• Wie ben ik als leider?
• Voorleven, hoe doe ik dat?

• Je bent bereid je eigen gedachtenpatronen los te laten
• Je neemt een kritische houding aan ten opzichte van je
overtuigingen
• Je bent je bewust van je aannames en hoe deze je zowel
belemmeren als bevorderen in je ontwikkeling
• Je voegt waarde toe als leider en creëert groeimogelijkheden
binnen je organisatie
• Je bepaalt richting in je privéleven en je rol als leider

Doelgroep
Deze opleiding is voor ervaren managers en leiders die hun rijpheid
in kennis, op het gebied van modellen en theorie, bereikt hebben.
Voor iedereen die op zoek is naar essentie en betekenis om hun
leiderschapsrol te versterken.

Duur
ICM verzorgt Filosofie voor Leiders als dagopleiding. De dagopleiding
is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat 6 bijeenkomsten.
De opleiding bestaat uit 4 modules. De eerste twee modules duren
2 dagen, de laatste twee modules duren 1 dag. Het is niet mogelijk
om de modules los te volgen of in een andere volgorde. De gehele
opleiding duurt 4 maanden.
De opleiding wordt gegeven in september 2019, november 2019,
januari 2020, maart 2020 en mei 2020.

Dagopleiding
Amsterdam – vr

Groningen – vr

Arnhem – vr

Rotterdam – vr

Breda – vr

Utrecht – vr

Eindhoven – vr

Zwolle – vr

Module 3: Filosofie in Organisaties (1 dag)
• Hoe sla ik een brug tussen betekenis, identiteit en
organisatiestrategie?
• Wat willen we bereiken en waarom? Zijn we goed in wat we
proberen te bereiken?
Module 4: Ik & mijn levensproject (1 dag)
• Stilstaan, vertragen en verdiepen
• Zingeving in mijn leven

Opleiding

Studiewijze

Advies en inschrijving

Ons doel is je zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap die je gaat
maken in de praktijk. Daarom kiezen wij voor de volgende, gedegen
aanpak.

Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website:
www.icm.nl/fvl.

Intake | Voorafgaand aan de opleiding vul je een schriftelijk
intakeformulier in waarin je een aantal vragen beantwoordt gericht
op jouw persoonlijke situatie. Deze vragen helpen je om jouw
ontwikkeldoel helder te omschrijven.
Ervaren trainer | Een ervaren trainer begeleidt de klassikale
bijeenkomsten waarbij jouw ontwikkeling centraal staat. Je trainer
heeft ervaring uit de praktijk en stelt zich op als jouw persoonlijke
mentor.
Blended learning | Bij ICM geloven we in blended leren, waarbij
online leren het klassikaal leren versterkt. Doordat je vooraf kennis
opdoet blijft er tijdens een klassikale bijeenkomst meer tijd over om
te leren van elkaar. Naast de interactieve bijeenkomsten, werk je met
de rijke online leeromgeving die je ondersteunt in het leerproces. Na
de opleiding houd je onbeperkt toegang tot al het online materiaal ter
verdieping en naslagwerk.
Reflectieverslag | Aan het einde van de opleiding schrijf je een
persoonlijk reflectieverslag. Daarmee vergroot je je professionaliteit
door bewust na te denken over je eigen handelen.
ICM-certificaat | Heb je de gehele opleiding gevolgd, dan ontvang je
het ICM-certificaat.
Maximale groepsgrootte: 12 personen

Investering
De investering bedraagt € 3.750 en bestaat uit:
•
•
•
•

Leskosten
Literatuur & materiaal
Online leeromgeving
Reflectieopdracht

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per
dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk
de website voor actuele informatie. De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw
is mogelijk. Zie voor meer informatie www.icm.nl/btw.

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/fvl
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

