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Inclusief:
- 4-daagse intensieve training
- gratis boek
- overnachtingen 
- kookworkshop
- alle maaltijden en drankjes
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Masterclass Contextueel leiderschap
Veel leidinggevenden zijn in hun rol gegroeid op basis van inhoudelijke 
of procesmatige kwaliteiten. Hedendaags leiderschap in succesvolle 
organisaties vereist echter kwaliteiten op het gebied van motiveren, 
stimuleren en coachen. Dit vraagt om specifi ek inzicht in en kennis over 
menselijk gedrag en coachingsvaardigheden: de twee pijlers onder deze 
Masterclass Contextueel leiderschap. U leert succesvol bij te dragen aan 
het functioneren van uw organisatie en tegelijkertijd werkt u aan uw 
eigen professionaliteit als ondernemer, directeur of manager.

Op welke vragen biedt de Masterclass antwoorden? 

-  Hoe kan ik effectiever communiceren?

-  Hoe blijf ik mijzelf continue ontwikkelen? 

-  Hoe kan ik mijn team nog effectiever laten samenwerken? 

-  Hoe bouw ik een gemotiveerd team en hoe houd ik het gemotiveerd? 

-  Hoe leer ik mijn gedrag te herkennen en blijvend te beïnvloeden?

-  Hoe boek ik meer resultaat en krijg ik tevens mijn mensen mee? 

-  Hoe zet ik mijn medewerkers in hun kracht en erken ik ze voor hun   

 prestaties?

- Hoe borg ik coachend leidinggeven?

- Hoe zorg ik ervoor dat mijn team gaat doen wat het moet doen?

- Hoe leer ik effectief om te gaan met tegenwerkingen?

Het positief beïnvloeden van gedrag en het motiveren van uw mensen is 
de sleutel voor een succesvol team of bedrijf. 
Om teams te kunnen motiveren, te stimuleren en te coachen zijn de 2 
onderstaande punten dagelijks vereist:

 1. Vaardigheden voor het coaching van en het leidinggeven aan 

 mensen/teams 

 2. Analytische kennis van het menselijke gedrag

Deze 2 pijlers vormen de basis voor onze management development 
trainingen en het persoonlijke coachings programma.

In de Masterclass gaat u tweemaal 2 dagen intensief aan de slag met 
gedrag en gedragsbeïnvloeding. U krijgt specifi eke analytische kennis 
van het menselijk gedrag. En vervolgens leert u hoe U dit dagelijks in de 
praktijk kunt brengen. 
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Middels persoonlijke opdrachten en gezamenlijke oefeningen kunt u 
gaan toepassen wat u heeft geleerd.

Dus geen kortstondige eenmalig succeservaring. iMovere biedt u inzicht 
en geeft handvatten om blijvend tot groei en ontwikkeling te komen. 
Doordat je zicht krijgt op hoe jij bent beïnvloed en leert hoe jij kunt 
beïnvloeden.

De Masterclass Contextueel leidinggeven leert u om mensen in hun 
kracht te zetten, zodat ze met een gezonde inspanning een prestatie 
kunnen leveren die zowel voor de onderneming als voor de medewerker 
een hoog rendement heeft. 

Onderbouwing
iMovere maakt voor haar Masterclass gebruik van een eigentijdse en 
zorgvuldig uitgedachte fi losofi sche onderbouwing. Wij geloven in de 
kracht van samenwerking, ontmoeting, dialoog en motivatie. De motivatie 
van mensen wordt gestimuleerd door een paar belangrijke zaken: 

 1. Mensen willen graag eigen verantwoordelijkheid krijgen

 2. Mensen willen graag erkenning krijgen voor wat ze investeren. 

 3. Mensen willen graag op een effectieve manier, een zichtbare 

     bijdrage leveren aan het resultaat van de onderneming. 
Hierbij zijn thema’s als eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
respect belangrijke kernwaarden. 

Naast de motivatie van de mensen, is de manier waarop ze worden 
aangestuurd belangrijk. Onderzoek wijst uit, dat een coachende vorm van 
leiding geven vele male productiever is dan directief leiding geven.  In onze 
masterclass staan daarom vier belangrijke coachingsvaardigheden centraal:

 1. Toepassen interventies

 2. Veelzijdig gerichte partijdigheid

 3. Erkenning geven en zichtbaar maken wat iemand investeert

 4. Luisteren en het voeren van de dialoog, i.p.v. de discussie

Het contextuele model vormt een ideale basis voor toepassing binnen 
het bedrijfsleven, waar op alle fronten interactie op elkaars gedrag een 
grote rol speelt.
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Voor wie?
De Masterclass wordt gevolgd in groepen van maximaal acht deelnemers 
en is gericht op ervaren leidinggevenden op HBO/WO-niveau die 
concrete handvatten zoeken om effectiever te worden in hun wijze van 
aansturing. Minimaal HBO/WO niveau gezien het tempo en het niveau 
van de training. De totaalprijs voor deze Masterclass, inclusief verblijf, 
bedraagt €3.250,- exclusief BTW.

Contextueel gedachtegoed
Het Contextuele gedachtengoed is gebaseerd op het Contextuele 
model binnen de familietherapie. Dit model is een wetenschappelijke 
methode die in de jaren zestig van de vorige eeuw is ontwikkeld en 
geïntroduceerd door prof. Iván Böszörményi-Nagy (1920-2007). De kern 
van dit gedachtengoed is dat mensen niet alleen bepaald worden 
vanuit een psychologische motivatie maar ook in sterke mate door de 
feitelijke omstandigheden (genen), aangeleerde sociale systemen en zgn. 
“relationele ethiek”. Deze vier dimensies bepalen met elkaar het gedrag 
van mensen. Het gedachtengoed gaat ervan uit dat een aanpassing 
van menselijk gedrag in de toekomst alleen effectief is als er begrip is 
van gedrag uit het verleden en heden. Immers, het gedrag in het heden 
is een resultante van ervaringen uit het verleden. Alleen zo ontstaat 
bewustwording, en kan een bestendige en blijvende gedragsaanpassing 
in de toekomst worden gerealiseerd. De basis van onze trainingen wordt 
gevormd door dit gedachtengoed.

Logistiek
De Masterclass bestaat uit twee blokken van elk twee dagen, op 
kasteel Sterkenburg in Werkhoven (Utrecht), inclusief twee diners en 
overnachtingen en lunches op elke trainingsdag.
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Blok 1.
Tijdens het eerste blok wordt primair gefocust op de uitleg van de 
theorie achter het contextueel gedachtengoed en op de wijze waarop 
dit voor de deelnemers individueel van toepassing is. Het gaat erom dat 
u zelf en uw medewerkers effectief gaan functioneren. Hiervoor heeft u 
inzicht nodig in en specifi eke kennis van- het menselijk gedrag. U leert 
u kwaliteiten en uw blokkades herkennen. Zowel bij uzelf, als wel bij uw 
medewerkers.

Het blok vervolgt met het verkrijgen van inzicht in coachings- en 
leiderschaps vaardigheden. Wij sluiten af met het uitdelen van 
opdrachten ter voorbereiding op blok twee.

Blok 2.
Het tweede blok, dat in de regel een maand later plaatsvindt, start met 
het presenteren van de opdrachten uit het eerste blok. Aansluitend 
worden gezamenlijk casus na behandeld waardoor de deelnemers leren 
om te gaan met de toepassing van het Contextuele gedachtengoed op 
hun dagelijkse praktijksituaties. In blok twee leren de deelnemers de 
theorie direct toe te passen in de praktijk. Dit is een zeer leerzaam, 
echter ook intensief persoonlijk traject. Om die reden werken wij ook met 
kleine groepen.

De trainers
Frank van Wijk studeerde bedrijfseconomie en 
aansluitend bedrijfskunde aan de hogeschool 
in Utrecht. Hij werkte vervolgens meer dan 25 
jaar bij diverse gerenommeerde (internationale) 
ondernemingen als commercieel en algemeen 
directeur. In 2013 volgde hij de Masterclass Contextueel 

leiderschap en een module organisatiepsychologie aan de Open 
Universiteit. Hij werd hierdoor geïnspireerd en verkreeg nieuwe inzichten 
waardoor zijn carrière een andere wending nam. Hij heeft zijn eigen 
trainingsbureau iMovere opgericht en begeleidt nu dagelijks mensen en 
bedrijven bij het realiseren van hun succes. Om een stevige theoretische 
basis te creëren is Frank begin 2015 gestart met de 2-jarige bachelor 
opleiding Contextueel management. Naast Hans Groeneboer begeleid hij 
als co-trainer mensen naar effectief management en leiderschap.
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Hans Groeneboer is contextueel trainer en coach en 
heeft 25 jaar ervaring in het opleiden, trainen en 
coachen. Hij studeerde Agogiek aan de Hogeschool 
West-Brabant en vervolgens psychologie aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Hier studeerde hij af als 
Contextueel therapeut bij prof. Nagy in de 

Masterclass die samen met de University of Pennsylvania werd gegeven. 
In de laatste jaren heeft hij zich specifi eker ingezet om directies en 
leidinggevenden binnen (grote) ondernemingen vanuit het Contextueel 
gedachtengoed te begeleiden als trainer en persoonlijk coach.

Duur en data 
De trainingen bestaan uit vier uiterst intensieve dagen. Voor beschikbare 
data kunt u contact opnemen met kantoor: 030- 878 40 11. Daarnaast is 
er een mogelijkheid voor twee verdiepingsdagen, dit is afhankelijk van 
de samenstelling en reactie van de groep. Deze twee data zijn nog niet 
bekend. Mocht u aan al deze zes dagen deelnemen, dan zal de totale 
doorlooptijd van de training drie maanden bedragen. Eventueel kan de 
training worden aangevuld met individuele begeleiding. 
Offerte op aanvraag.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in: e-mail info@i-movere.nl, o.v.v. aanmelding 
Masterclass Contextueel Leiderschap.
 
Betaalwijze
U kunt later betalen na ontvangst van de factuur. Nadat u zich heeft 
ingeschreven ontvangt u schriftelijk een bevestiging. 
Na deze ontvangst heeft u 10 dagen de tijd om te betalen.
 
Komt u er zelf niet uit of heeft u vragen over het inschrijven?
Dan kunt u bellen met 030 - 878 4011

Annuleren alleen schriftelijk
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot drie 
weken voor aanvang van de masterclass, dan brengen wij €250,- (excl. 
btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie 
weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige 
inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk 
altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.
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