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Dit nieuwe verdiepingsprogramma op post-masterniveau richt zich op leiders die 
inzien dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk. Die inzien dat de experi-
ence economie langzaam overgaat in een zingevingseconomie. Sustainisme. Nieuwe 
tijden met andere eisen. We gaan weer kritische vragen stellen. Waarom doen we de 
dingen die we doen? Terug naar de oorsprong en vandaar uit door naar een betere 
toekomst. Herken jij je hierin? Dan is dit programma voor jou bedoeld.
Naast dienend leiderschap is er steeds meer behoefte aan creërend leiderschap. 
Leiders die organisaties en mensen verder brengen. Die hogere doelen nastreven. Een 
betere wereld voor ogen hebben. Leiders die scheppen, die durven creëren. Leiders 
die het initiatief nemen. Vanuit hun eigen innerlijke overtuiging durven vernieuwen en 
waarde toevoegen. Dat zijn leiders die inspireren. Dat is waar dit nieuwe leiderschaps-
programma over gaat.

Jij snapt dat die zoektocht naar de oor-
sprong begint bij jezelf, bij jouw passie, 
je waarden, je principes. Wij bieden je een 
verrijkend programma in inspirerende 
omgevingen, dat uitdaagt tot andere 
manieren van denken over leiderschap en 
organiseren. Omdat wij erin geloven dat 
als wij jou inspireren, jij jouw omgeving 
ook weer inspireert. 

Oorspronkelijk Leiderschap
Creating a better future now!

"Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. 
The troublemakers. 

The round pegs in the square holes. 
The ones who see things differently. They’re not fond of rules, 

and they have no respect for the status quo. 
You can quote them, disagree with them, glorify and vilify them. 

About the only thing you can’t do is ignore them 
because they change things. 

They push the human race forward. 
 And while some may see them as crazy, we see genius. 

Because the people who are crazy enough 
to think they can change the world, 

are the ones who do.”  
Apple

there are leaders who lead 
because they hold a dominant position
and there are leaders who lead 
because they inspire

Simon Sinek



Het nieuwe leiderschapsprogramma bestaat uit vier delen:

1 Van binnenuit: Be the change you wish to see in the world - Ghandi
 Verdieping in jouw persoonlijke leiderschap met een zoektocht naar het eigen verlangen. 
 Oorspronkelijk leiderschap. Wat wil je creëren? Wat drijft je?

2 Anders kijken: The crazy ones are the ones who change things - Steve Jobs
 Kunst en filosofie als inspiratiebron. Anders gewaarworden en nieuwe inzichten over management en organiseren.  

3 Anders werken: Let my people go surfing – Yvon Chouinard Patagonia
 Hoe haal je als leider het beste uit je organisatie? Hoe kun je anders omgaan met macht, geld en bedrijfsvoering 

in organisaties? Welke werkomgeving creëer je die inspireert en tot successen leidt? Op zoek naar inspirerende 
voorbeelden.

4  In de wereld zetten: As long as you do what you believe by heart 
 you’ll be successful 
 Hoe vaar je op je eigen kompas en vind je de kracht en motivatie om trouw te blijven aan je eigen overtuiging? 
 Ook in tijden van twijfel. 

Het programma

Wie wij zijn en waar wij voor staan 

Wij geloven dat: 
¬ inspirerend leiderschap begint bij individuen die 

het verschil willen maken
¬ er een nieuw tijdperk aankomt dat ons opnieuw 

uitdaagt naar vanzelfsprekendheden te kijken

Onze drijfveer is:
¬ een betere toekomst 
¬ leiders inspireren die op hun beurt hun omgeving 

inspireren
¬ bijdragen aan een positieve footprint 

Onze methodiek is:
¬ inspirator, coach en vraagbaak zijn
¬ kunst, filosofie, praktijk en wetenschap als inspira-

tiebron gebruiken

Onze partners zijn: 
¬ Rotterdam University of applied sciences
¬ Organamic
¬ Academy for Inspiration

Masterclasses

Transfergroep stelt je in de gelegenheid om een 
voorproefje te komen nemen van Oorspronkelijk 
Leiderschap door het aanbieden van vier inspirerende 
masterclasses, waarmee je een idee krijgt hoe je met 
je eigen leiderschapskwaliteiten aan de slag kunt voor 
een inspirerende toekomst. Informatie over de master-
classes vind je op www.transfergroep.nl/leiderschap. 
Daar tref je ook informatie over voorlichtingsavonden 
voor Oorspronkelijk Leiderschap.

Kunst als inspiratiebron

We inspireren met de wereld van kunst. Kunstenaars 
scheppen. Tastbaar. Zichtbaar. Ze creëren. Inspireren 
vanuit hun oorsprong. In een organisatie en samenle-
ving die vastloopt, is creatie essentieel. Het zorgt voor 
vooruitgang. Vernieuwing. Innovatie. Het is oorspronke-
lijk en origineel. Het brengt de samenleving verder. 

Het kan anders en het werkt!

Je leert de beweging te maken van controle en beheer-
sen naar vertrouwen, ondersteunen en blijven onder-
houden. Je positie innemen om het gespeelde spel te 
veranderen, dat vraagt om een verandering in jezelf, 
maar ook om andere principes van organiseren. Durven 
doen en de moed hebben om te zeggen wat er is. Daar 
zijn inmiddels voldoende voorbeelden van in de praktijk.
Het werkt, het wordt er leuker van en het zorgt voor 
resultaat. 

Doelgroep

Dit verdiepingsprogramma op post-masterniveau is 
bedoeld voor leiders, managers en (P&O-)adviseurs, 
coaches en begeleidingskundigen die invloed willen 
en kunnen uitoefenen op de koers van de organisatie 
of het bedrijf. Die willen weten welke rol  zij in deze 
tijd van verandering en transitie kunnen vervullen, 
vanuit zichzelf en vanuit hun functie. Die beseffen dat 
'het anders doen' begint bij henzelf. Het programma 
is toegankelijk voor mensen uit de profit- en de non-
profitsector.
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Transfergroep heeft diverse erkenningen, certificeringen en accreditaties. Al onze masters zijn NVAO-geaccrediteerd en diverse 
post-hbo-opleidingen zijn gecertificeerd door de stichting Post HBO Nederland. Als instituut zijn wij CEDEO-erkend, dat wil zeggen 
dat klanten onze bedrijfsopleidingen, (open aanbod en maatwerk) en coachingstrajecten met ruim een 8 beoordelen.

twitter.com/transfergroep facebook.com/transfergroep

HOGESCHOOL ROTTERDAM 
TRANSFERGROEP 
Post-hbo-opleidingen, 
advies & onderzoek
U kunt uw leven lang leren bij 
Hogeschool Rotterdam. Als kennis-
instituut biedt het onder de naam 
Transfergroep ook post-hbo-
opleidingen, masteropleidingen, 
bedrijfsopleidingen en –trainingen. 
Wat u vandaag bij ons leert, kunt u 
morgen toepassen. Dat is ons ken-
merk. En na uw opleiding houden 
wij u graag up-to-date. 
Wij bieden naast het open aan-
bod ook vele mogelijkheden voor 
incompanytrajecten. Bovendien 
kunt u terecht voor advies, onder-
zoek, coaching en begeleiding op 
organisatie- en individueel niveau.

VAKGEBIEDEN
Wij hebben een uitgebreid aanbod 
op het gebied van:
¬ communicatie 
¬ economie en management
¬ gezondheidszorg
¬ leiderschap en 

begeleidingskunde
¬ onderwijs
¬ techniek, bouw en design
¬ welzijn

CONTACT
Transfergroep Service Centre

Postbus 420
3000 AK Rotterdam
Burgemeester s’Jacobplein 1
3015 CA  Rotterdam 
(Museumpark)
010 - 794 68 00
010 - 794 68 01
transfergroep@hr.nl
www.transfergroep.nl

OPLEIDINGSINFORMATIE

Het post-masterniveau verdie-
pingsprogramma start op 4 maart 
2013 met een 4-daagse retraite 
en eindigt in juni 2014. Er zijn er 
wekelijkse bijeenkomsten (meestal 
op vrijdag). Er zijn gastcolleges 
met inspirerende sprekers en 
labs op verschillende locaties in 
Rotterdam, maar ook een drie-
daagse leiderschapstraining in 
Frankrijk. Het laatste half jaar ga 
je vooral zelf aan de slag, waarbij 
je begeleid wordt door een erva-
ren coach. Eens per maand is er 
ook een oplaadpunt: elkaar weer 
ontmoeten, ervaringen delen en 
geïnspireerd worden. Uiteraard 
staat het hele programma ook in 
het teken van plezier beleven aan 
elkaar. Het programma eindigt in 
juni 2014. In totaal is de doorloop-
tijd 18 maanden.

Aantal deelnemers
16

Kosten 
€ 12.000,– voor het verdiepings-
programma zelf en € 2.250,– 
arrangementskosten. Dat zijn de 
kosten voor locaties, catering en 
lunches, maar ook voor de vier-
daagse retraite aan het begin van 
het programma, de driedaagse 
training in Frankrijk bij de start 
van het laatste half jaar en de 
slotretraite. Meerdaagse trainin-
gen vinden plaats in een retraite-
oord en driedaagse retraite over 
moed vindt plaats op een land-
goed in Frankrijk (Theursot).

Facturering
Er zijn diverse mogelijkheden 
voor gespreide betaling (bekijk 
onze algemene voorwaarden) 
en scholingsaftrek (kijk op 
Belastingdienst.nl bij studiekos-
ten)! Ook een spreiding van de 
kosten over twee kalenderjaren 
is mogelijk. 

MEER INFORMATIE

¬ Actuele informatie over 
het leiderschapsprogramma: 
– www.transfergroep.nl/

leiderschap
– www.oorspronkelijkleider-

schap.nl
¬ Voor inhoudelijke informatie 

kunt u contact opnemen met 
Petra Kanters 
 010 - 794 68 37 

  P.H.Kanters@hr.nl
 Elly Verblaauw

 010 - 794 68 08 
  e.a.verblaauw@hr.nl
¬ Voor administratieve vragen 

kunt u contact opnemen met 
Esther Boehlee (secretariaat) 

  010 - 794 68 21 
  E.A.J.M.Boehlee-

 Hummelink@hr.nl 


