
In  6-daagse leergang ontdekt u uw waarheid over leiderschap voor de logistiek manager

Welke weg kiest u als het gaat om leiderschap?

In een 6-daagse leergang ontdekt u uw waarheid over leiderschap voor de logistiek manager

Tijdens deze leergang speelt u de hoofdrol



Voor wie is de leergang over leiderschap geschikt?

Wat houdt de leergang precies in?
Door welke drijfveren wordt uw 
gedrag bepaald?
DNA is de drager van alle erfelijke 
informatie die u bezit. Tijdens deze 
leergang gaan wij samen met u op 
zoek naar de ‘logistieke genen’ die 
bepalend zijn voor uw gedrag. 

Module 1 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.30 uur 17.00 - 20.15 uur
Dag 1:  8 februari 2012 Vormen van leiderschap 

Pieter Keeris
Profile dynamics
Karin Zwanikken 

Profile dynamics & intervisie 
Karin Zwanikken & Liesbeth 
van Laak

Dag 2:  9 februari 2012 Diversiteit/groepsdynamica  
Arie de Ruijter

Drijfveren
Roland Slegers

Logistiek én de boardroom 
Rien Geurts

Dag 3:  10 februari 2012 Leiderschap & sociale media
Pieter Keeris & Ted Stravers

Module 2
Dag 4:  18 april 2012
 

Authentiek leiderschap
Bas Blekkingh

Leiderschap: de instrumenten 
voorbij!
Harry Starren

Intervisie
Karin Zwanikken & Liesbeth 
van Laak

Dag 5:  19 april 2012 Verandermanagement
Peter Bröring

Inhoud en proces
Roland Slegers

Transactionele Analyse:
Winnend leiderschap
Dennis Siliacus

Dag 6:  20 april 2012 Leiderschap in crisissituaties, 
‘Lessons learned’ 
Kees de Rijke

Programma leergang

Wat is uw leiderschaps DNA?

De leergang is geschikt voor HBO/WO opgeleide managers die gedurende enige tijd 
werkervaring hebben in de logistieke sector, mogelijk ook al in een leidinggevende rol.

Intake
Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar uw 
verwachtingspatroon wat betreft de leergang. Het is voor 
beide partijen belangrijk dat het duidelijk wordt wat de 
redenen zijn waarom iemand deel wil nemen aan de leergang. 
Op deze manier kunnen we uw achtergrond leren kennen. 

Interactie
Hierop volgend krijgt u door middel van interactiviteit de kans 
om persoonlijkheidskenmerken te ontdekken en dat op een 
goede manier in te zetten. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van Profile Dynamics. Dit is een instrument waarmee u inzicht 
krijgt in drijfveren en voorkeursgedrag van uzelf maar ook van 
uw medewerkers. U krijgt inzicht in uw persoonlijke drijfveren 
die voor een groot gedeelte bepalen hoe u uw werk doet, 
met wie u graag samenwerkt, uw soort leiderschapsstijlen 
en uw voorkeur qua communicatie. Het geeft inzicht in 
de onderliggende waardesystemen die u hanteert en die 
grotendeels uw gedrag bepalen. Daardoor krijgt u ook de 
mogelijkheid om deze waardesystemen praktisch te benutten.

Theorie
Na de interactie wordt er gestart met colleges. Hierbij komen 
belangrijke managementtheorieën over leiderschapsstijlen en 
de variëteit over de waarheden van leiderschap aan bod.

Investering
Inclusief lunch, diner, naslagwerk, lesmateriaal, Profile Dynamics Analyse incl. persoonlijke rapport en deelname certificaat 

bedragen de kosten voor deze leergang € 3.475,- per persoon. 



                                     

Roland Slegers MSc, 
EMIM

              In zijn functie als logistiek 
interim manager en 
consultant coacht en 
traint hij directie en MT 
leden van logistieke 
bedrijven en organisaties 
op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, 
leiderschap en 
communicatie.

“Door middel van interactieve oefeningen 
ervaren de deelnemers zelf welke invloed het 

eigen gedrag op de omgeving heeft. Het stelt ze 
in staat richting en ruimte aan zichzelf te geven, 

resultaat te boeken en rekenschap aan zichzelf af 
te leggen. 

Wanneer ze dit beheersen, kunnen ze dit ook 
inzetten in hun rol als leidinggevende: Richting 

geven, ruimte geven, resultaten boeken en 
rekenschap af (laten) leggen.” 

Pieter Keeris BSc.
Naast zijn functie 
als consultant, is hij 
actief als trainer, 
docent en adviseur. 
Daarnaast heeft hij 
zitting in verschillende 
brancheverenigingen en 
vervult hij bestuursfuncties                                      
in maatschappelijke 
organisaties.

“De snelheid waarmee 
organisaties vandaag de dag veranderingen moeten 
doorvoeren, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van 
leidinggeven. 
Vastgeroeste overtuigingen staan onder druk 
en tegenstrijdige waarden doen hun intrede. De 
leidinggevende van vandaag zal steeds meer 
dualistisch moeten kunnen werken: Directief leiden 
én delegeren, topdown én buttom up organiseren, 
ondersteunen én beheersen.” 

Professor doctor Arie de Ruijter
Arie is hoogleraar Sociale Wetenschappen aan 
de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij decaan 
van de faculteit Geestenwetenschappen, lid van 
adviescolleges bij verschillende internationale 
onderzoeksprogramma’s en lid van de strategische 
adviesraad Internationale Vraagstukken van de 
Nederlandse overheid. 

Bas Blekkingh
Bas doceert: ‘Authentiek leiderschap’ als 
parttime docent op de Universiteit Nyenrode. Hij is 
eigenaar van het bedrijf Authentiek Leiderschap, 
waarbinnen een aantal collega’s dezelfde 
diensten leveren als hij. Hij heeft zijn opleiding 
genoten aan de Koninklijke Militaire Academie en 
is al snel uitverkozen om binnen de Landmacht 
leidinggevenden op te leiden. In 1993 heeft hij de 
overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en in 1996 
is hij begonnen met zijn eigen bedrijf. Zijn missie: 
Mensen en organisaties gelukkiger en succesvoller 
maken!

Dennis Siliacus
Dennis is eigenaar van EmPassion Training en 
Coaching en is partner of Advance. Sinds 1998 
traint en coacht hij leidinggevenden en managers, 
individueel en in teams, in veelal logistieke en 
industriële omgevingen. Zijn hart ligt bij het 
persoonlijk ontwikkelen van mensen gekoppeld aan 
het ontwikkelen van de organisatie.

Drs. Harry Starren
Sinds 1996 vervult Harry de functie van algemeen 
directeur van de Baak, verbonden met 
Management Centrum VNO-NCW.
Naast zijn management functie is hij actief 
als trainer, docent, adviseur en dagvoorzitter, 
voornamelijk op het gebied van het management 
binnen professionele organisaties. 

Karin Zwanikken
Karin kwam 10 jaar geleden in aanraking met 
coaching. Ze ontdekte dat het ontwikkelen van 
mensen verder gaat dan het opdoen van kennis 
en vaardigheden. Na 12 jaar in loondienst bij 
verschillende bedrijven is ze vijf jaar geleden haar 
eigen bureau gestart: Finique Coaching & Training. 

Kolonel Kees de Rijke
Kees studeerde in 1988 af aan de KMA. In de 23 jaar 
na zijn afstuderen vervulde hij als infanterie officier 
diverse functies. Diverse keren is hij uitgezonden 
naar de VN en/of NAVO in crisis gebieden. Zo was 
hij in 2008 commandant van de gevechtstroepen 
in Uruzgan (Afghanistan). Op dit moment is hij 
Hoofd Personeelsmanagement van de Landmacht. 
Naast de KMA is hij ook opgeleid als onderwijzer 
(Pedagogische Academie) en Master of 
Information Management (TIAS Business-school).

Mr. Liesbeth van Laak
Liesbeth is jurist en is haar werkzame leven gestart 
als secretaris bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart. Daarna is zij advocaat geweest bij AKD 
in Rotterdam in de vervoers- en verzekeringrechtelijke 
praktijk. Liesbeth heeft inmiddels haar eigen 
bureau voor organisatieontwikkeling. Zij houdt 
zich voornamelijk bezig met het benutten van 
potentie van organisaties, zodat ze doelgerichter en 
doelmatiger gaan werken.

Peter Bröring
Peter volgde de trainersopleiding van 
Hogeschool Holland te Diemen in 2001. Daarna 
maakte hij in 2008 de overstap naar zelfstandig 
ondernemerschap. Hij werd opgeleid tot 
practitioner om ‘Insights Discovery’ toe te passen en 
in 2009 werd hij partner of Advance. 

Ted Stravers 
Ted is marketeer met een uitgebreide loopbaan 
in High Tech en ICT sector. Hij heeft voor diverse 
nationale en internationale organisaties gewerkt en 
daarbij ervaring opgedaan in channelmarketing, 
business development en strategische marketing. 
Met zijn eigen marketingadviesbureau, X-STUDIO’S  
helpt hij een groot aantal ondernemingen in binnen 
en buitenland met hun marketing- en social media 
strategie en de uitrol hiervan binnen de organisatie. 

Rien Geurts
Rien is momenteel werkzaam als CEO bij BCTN, 
de grootste container terminal operator van 
Nederland. Hij is afgestudeerd als technisch 
bedrijfskundige aan de Fontys Hogeschool in 
Eindhoven. De afgelopen 28 jaar is hij werkzaam 
geweest in de logistiek, waarvan de laatste 15 jaar 
op directie niveau bij grote internationale logistieke 
dienstverleners.

  Programmamanagers leergang leiderschap                Uw docenten tijdens deze leergang



Locatie

Waarom is deze leergang over leiderschap uniek?
Er zijn een groot aantal scholingsmogelijk-
heden in de logistiek op het gebied van 
technische kunde en kennis. Denk hierbij 
aan voorraadbeheer, demand- en supply 
management en integrale fysieke distribu-
tie, al deze zijn vrij technisch gericht.

Daarnaast zijn er ook opleidingen voor 
managementtaken maar juist die 
combinatie van logistiek en leiderschap 
ontbreekt. 
Bij deze leergang van leiderschap 
wordt er niet alleen ingegaan op het 
instrumentele gedeelte maar vooral op 
de zingeving.

Het valt op dat logistieke managers vaak 
procesmatig sterk analytisch onderlegd 
zijn, maar dat ze te weinig ervaring 
hebben op het gebied van leidinggeven. 

Er worden soms te grote stappen 
genomen, waardoor men ineens in 
aanraking komt met diversiteit en 
belangen van‘stakeholders’ terwijl men 
hier nog niet tegen opgewassen is. 

Deze leergang over leiderschap is 
ontwikkeld om juist daarin te voorzien. Niet 
alleen het aanreiken van handgrepen op 
gebied van leiderschapsvaardigheden 
en stijlen, maar door een slag dieper 
te gaan, de deelnemer te laten kennis 
maken met eigen drijfveren en die van 
anderen: Uw waarheden over 
leiderschap. 

U kunt zich op de volgende 
manieren aanmelden voor de 
leergang:

1. Telefonisch:
Het aanmeldingsformulier sturen wij 
u toe via email.

2. Vul het aanmeldingsformulier in 
op www.leiderschapsdna.nl

2. Het aanmeldingsformulier 
ingevuld per post of fax opsturen 
naar het volgende adres:

Advance training & coaching
Torenstraat 42
5268 AV Helvoirt
Postbus 64
5268 ZH Helvoirt
Tel: +31 (0)411 647 000
Fax: +31(0)411 647 009

Naam.........................................................................m/v

Voornaam.......................................................................

Functie.............................................................................

E-mail...............................................................................

Bedrijf...............................................................................

Afdeling...........................................................................

Postbus.............................................................................

Postcode......................Plaats........................................

Telefoon...........................................................................

Gsm.................................................................................

Fax...................................................................................

Aantal deelnemers........................................................

Aanmelden ‘leergang leiderschap’ 

Extra informatie

Wilt u graag meer informatie over de leergang of heeft u nog vragen?
U kunt dan contact op nemen met de programmamanagers:

Pieter Keeris
Tel: 06-15006728
Roland Slegers
Tel: 06-22613613

De leergang zal centraal in Nederland op 
een inspirerende locatie worden gehouden.

Aanmelden

(Media) partners


