
De Moedige Leader – “Leiden met Lef” 
 

Kom naar de rand, zei hij. 
We kunnen niet meester, we zijn bang. 

Kom naar de rand. 
Ze kwamen, hij duwde.  Ze vlogen... G. Apollinaire 

 Doelgroep 
Voor diegenen die de kracht van keuzes maken willen ervaren, die de volledige verantwoordelijkheid 
nemen voor hun beslissingen en die ze ook succesvol willen implementeren in de organisatie. 
 
Doelstelling 
In een veeleisende wereld waar enorme druk wordt gelegd om resultaten te behalen en waar falen 
geen optie is, is het nemen van beslissingen een moedige daad. Er zijn heel wat potentiële 
consequenties mogelijk (reëel of denkbeeldig) dat het onbewust oude angsten kan wakker maken.  En 
dus twijfel en onzekerheid  teweegbrengt bij medewerkers op alle niveaus. 
Angst om afgewezen of bekritiseerd te worden, in het vizier te komen, om conflicten te veroorzaken, 
om te missen, ... dikwijls worden paradoxale boodschappen uitgezonden waardoor een bevredigende 
uitweg onmogelijk lijkt ... Deze factoren scheppen een klimaat waar knopen niet worden doorgehakt, 
waar geen duidelijkheid is, waar beslissingen niet gecommuniceerd worden, waar genomen richtingen 
telkens worden herzien en in vraag gesteld. Deze workshop stelt aan de teams en hun leidinggevende 
technieken voor om te durven, om de angsten te overwinnen en connectie te maken met de kracht van 
keuzes maken en creativiteit. 
Het doel is het anders denken te stimuleren en een klimaat te scheppen waar risico's nemen 
aangemoedigd wordt, waar innoveren mag en waar de medewerkers niet vrezen te beslissen, 
onafhankelijk van hun graad van verantwoordelijkheid. Besmettelijk creatieve optimisten worden is de 
boodschap. 
 
Inhoud 
Via methodieken uit de energetische psychologie en via creatieve processen die de collectieve 
intelligentie  aanwakkeren (open space, world cafe, Walt Disney strategie, speed coaching, storytelling 
en metaforen) leren de deelnemers de nodige energie te mobiliseren om te durven beslissen en 
innoveren. 
§  Aanwakkeren van de creativiteit, vertrouwen opbouwen, moed aanmoedigen bij teams en 

individuen. 
§  Aangaan van engagementen door angsten en weerstand te detecteren, en zo de beste versie van 

zichzelf te worden. 
§  Krachtige en innoverende technieken praktisch toepassen om gelatenheid, fatalisme en limiterende 

angsten te bestrijden. 
§  Een aantal positieve ankers opdoen om de huidige overtuigingen te challengen voor meer 

aangepaste reacties.   
§  Uitbreiden van het veld van mogelijkheden voor creatieve keuzes.  
§  Uitgedaagd worden om creatief problemen op te lossen door in een onbekende context te worden 

geplaatst. 
§  Out of the box handelen om nieuwe creatieve strategieën te linken aan de professionele realiteit. 
§  Contact maken met de zin voor avontuur en verwondering, terug het speelse toelaten om zo de 

positieve stress te voelen eigen aan het creatief proces. 

Lesgever: de opleiding wordt verzorgd door een ervaren en gecertificeerde BAO Group senior coach.  
 
Praktische 
§  Duurtijd: 2 dagen 
§  Plaats: de opleiding kan zowel plaatsvinden in uw kantoren als in ons opleidingscentrum. 
§  Didactisch materiaal wordt ter beschikking gesteld. 

 
 


