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Inleiding/doel 
De training Hartgericht leiderschap is voor leidinggevenden die hun innerlijke 
leiderschapskwaliteiten willen versterken en ontwikkelen. Voor leidinggevenden die 
bereid zijn vanuit een diepgaander perspectief naar het eigen functioneren en het 
functioneren van het team willen leren kijken. Dit diepgaande perspectief gaat over 
onbewuste en bewuste patronen en belemmeringen, over dynamieken, machten en 
krachten die van invloed zijn op de positie en de effectiviteit van het leiderschap.   
 
Achtergrondfilosofie 
Wij werken volgens de filosofie van Bert Hellinger, een van de grondleggers van 
systemisch werk. Het is een ervaringsgerichte en diepgaande wijze voor 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die op een diepere laag willen leren 
kijken naar zichzelf en hun leiderschapsstijl, en die hun innerlijk leiderschap willen 
ontwikkelen. Een en ander teneinde het eigen functioneren en het functioneren van 
het team te optimaliseren, het werkplezier te vergroten en duurzame inzetbaarheid te 
bewerkstelligen. 
 
Groepsgrootte 
Minimaal 4 maximaal 8 personen. 
 
Vorm: Contact.  
Het betreft 6 trainingsdagen. 
 
Inhoud:  
Hartgericht leiderschap gaat over intuïtie, vertrouwen, kwetsbaarheid en verbinding. 
Dat vraagt van jou als leidinggevende om naar je eigen kern te gaan, je innerlijke 
kracht aan te spreken en je eigen wezen mee te nemen. Dat vraagt om vanuit een 
open hart ruimte te geven aan wat er werkelijk is. Zo creëer je veiligheid en vertrouwen 
en kun je je team voeden, faciliteren en inspireren.  
 
We werken in deze training met thema’s als: 

• Wat zijn de waarden van waaruit ik handel? 
• Hoe verhoud ik me tot mijn taak, mijn team en mijn organisatie?  
• Wat is de wezenlijke behoefte van mijn team en hoe kan ik ze het beste dienen? 
• Neem ik de juiste plek in? 
• Kwetsbaarheid, openheid en transparantie. 
• Met een open hart omgaan met wat zich aandient. 

 
• Na de training: 
• Heb je zicht op je rol en plek als leidinggevende. 



 

 

• Heb je meer oog voor wat er werkelijk speelt, bij jezelf, je team en de 
organisatie. 

• Vertrouw je meer op je intuïtie en gevoel. 
• Ben je meer open en transparant. 
• Kun je medewerkers op een natuurlijke wijze inspireren. 
• Ben je in staat vanuit een open hart je innerlijk leiderschap aan te spreken en 

neer te zetten.  
• Ervaar je meer ontspanning en werkplezier. 

 
Niveau van de training 
Het niveau waarop de training gegeven wordt is mbo+/hbo. 
 
Toelating  
Medewerkers die leidinggeven of leiding gaan geven. 
 
Trainingsdata  
Zie website. 
 
Trainingsduur 
Elke trainingsdag start om 09.30 uur en eindigt rond 16.30 uur.  
 
Studiebelasting 
Deelnemers krijgen gemiddeld 2 -4 uur per week huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat 
uit het maken of doen van praktijkopdrachten en/of reflecties. 
 
Examens  
De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 
 
Examenstof  
n.v.t. 
 
Examenkosten 
n.v.t. 
 
Boekenlijst 
n.v.t.    
 
Kosten 
De kosten voor deze training bedragen € 1750,00.  Dit is inclusief verblijfskosten (koffie, 
thee, water, lekkers en lunch) en exclusief btw. 
 
Facturering vindt als volgt plaats: € 150,00 bij inschrijving, € 1600,00 bij aanvang van 
de training. Particuliere deelnemers kunnen -indien gewenst- per maand betalen. De 



 

 

facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan t.n.v. HarteWerk 
op rekeningnummer: NL03 ABNA 0629 7655 37. 
 
Bedenktijd 
Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze tijd kan je je 
aanmelding tegen administratiekosten van € 50,00 annuleren.  
 
Tussentijds stoppen 
Als voortijdig wordt gestopt met de opleiding worden de teveel betaalde kosten onder 
aftrek van € 50,00 administratiekosten binnen 14 dagen teruggestort.  
 
Je krijgt altijd een uittakegesprek aangeboden.  
 
Trainer(s) 
Jacobine Brenkman is de hoofdtrainer van deze opleiding. Zij verzorgt de contacturen. 
Daarnaast zijn er diverse co-trainers die bij HarteWerk de groepstrainingen- en 
opleidingen mee verzorgen. Bij ziekte of overmacht van de hoofdtrainer wordt een 
vervangende datum vastgesteld.  
 
Begeleiding buiten contacturen 
Als je buiten de contacturen om vragen hebt of vastloopt kun je appen, bellen of 
mailen met Jacobine Brenkman. Gegevens Jacobine Brenkman: info@hartewerk.nu 
06-51198465. Je krijgt binnen 24 uur een reactie. 
 
Kwaliteit van onze opleidingen 
HarteWerk vindt het belangrijk dat cursussen en opleidingen van goede kwaliteit zijn 
en doet er alles aan deze kwaliteit op niveau te houden en waar nodig te verbeteren.  
 

o Onze opleidingen, trainingen en cursussen zijn ter accreditatie ingediend bij het 
CRKBO (Centraal register Korte Beroepsopleidingen). Na accreditatie worden 
onze opleidingen, trainingen en cursussen elke 4 jaar door dit instituut getoetst 
(de aanvraag voor deze registratie is lopende). 

o De docenten/trainers hebben periodiek supervisie en intervisie. 
o Deelnemers krijgen eenmaal per module/opleiding een evaluatieformulier 

waarop zij kunnen aangeven hoe zij de behandelde stof, de manier van 
lesgeven, de docenten/trainers en de administratieve afhandeling rondom de 
opleiding ervaren. Deze evaluatie kan anoniem worden ingevuld.  

o HarteWerk neemt de feedback ter harte ter verbetering van de opleiding. 
 
Privacy-beginsel 
De docenten zullen integer omgaan met de persoonlijke processen van de 
deelnemers en met casussen die door de deelnemers worden ingebracht. Alle 
informatie die door deelnemers verstrekt wordt is vertrouwelijk voor ons als 
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opleidingsinstituut, onze medewerkers en docenten/trainers. Zie hiervoor ook ons 
privacy-statement op onze website https://hartewerk.nu/privacyverklaring/. 
 
Klachten  
HarteWerk kent een klachtenprocedure. Deze tref je aan op onze website 
https://hartewerk.nu/klachten/. 
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