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De wereld om ons heen – politiek, economie, klimaat, sociale samenhang – verandert steeds sneller. 
Ondernemen vandaag de dag gaat steeds meer over het anticiperen op nieuwe uitdagingen op het gebied 
van technologie, digitalisering, nieuwe generatie talent aantrekken en behouden, duurzaamheid, etc. Nieuwe 
vraagstukken die veelal complex zijn, grote invloed op de business kunnen hebben en waarop de antwoorden 
lang niet altijd voorhanden zijn. 

Wij spreken veel leiders van ondernemende bedrijven over deze uitdagingen. Het is ons opgevallen dat 
hoe verschillend de uitdagingen ook zijn, deze in de kern steeds terug te brengen zijn tot de volgende twee 
vragen: 

• Hoe houd ik als leider mijn bedrijf duurzaam relevant en succesvol in deze snel veranderende tijd?
• Welke (persoonlijke) ontwikkeling vraagt dat van mij als leider?

Voor een bedrijf/leider is het moeilijk zich te vernieuwen vanuit zichzelf. Daar is vaak een versneller van 
buiten voor nodig. Daarom hebben we een speciaal programma ontwikkeld dat deze versnelling faciliteert. 
Waar ondernemerschap en leiderschap elkaar intensief ontmoeten: Lead our Future.  

Ondernemen anno nu:  
het wordt steeds complexer



Lead our future
Lead our Future is een uniek leiderschapsprogramma dat zowel inzicht als praktische tools 
biedt om leiders in staat te stellen hun onderneming toekomstbestendig te leiden.  
 
Het programma is een unieke co-creatie van Ebbinge (ebbinge.nl) en De Transformatie Groep 
(transformatiegroep.nl). Daarnaast is voor de inhoud van het programma samengewerkt 
met Prof. Dr. Ir. André Nijhof van Nyenrode waarmee Ebbinge een nieuw leiderschapsmodel 
ontwikkeld heeft en met de Foundation for Natural Leadership.

In dit programma ga je intensief in gesprek en aan het werk met andere ervaren leiders. Buiten 
de comfort zone, op onorthodoxe wijze, met intensieve persoonlijke reflectie, in interactie 
én verbinding met anderen en de omgeving. Ontwikkeling in persoonlijk leiderschap wordt 
gekoppeld aan de uitdagingen waar je als leider in je dagelijkse praktijk mee te maken hebt. 
Vanuit het geloof dat echte leiders zich bewust zijn van zichzelf, vanuit openheid met kracht 
kunnen kijken naar hun uitdagingen en hun omgeving. Die mensen op een inspirerende manier 
weten te mobiliseren en met elkaar te verbinden. Die werken vanuit visie en geloof in balans 
met zakelijk gezond ondernemerschap.  



Voor wie?

Ons programma is op maat gemaakt voor leiders 
van (middel)grote bedrijven die hun leiderschap 
verder willen ontwikkelen, om zo beter voorbereid 
te zijn op de toekomst. Zij herkennen de benoemde 
uitdagingen. De waan van de dag maakt echter dat 
zij de tijd niet of onvoldoende nemen om hier diep 
op te reflecteren en actie te nemen. Of zij hebben 
geen peers waarmee zij dit kunnen doen. Voor hen 
is dit programma bedoeld. Deelnemers zijn bereid 
en in staat om in een intens programma op hun 
eigen uitdagingen en leiderschap te reflecteren 
alsook andere leiders in de groep te voorzien 
van constructieve feedback op hun zakelijke 
uitdagingen, leiderschapsstijl en -competenties. 

Opzet van het programma

Het Lead our Future leiderschapsprogramma 
bestaat uit een vijftal modules. We starten met een 
persoonlijke intake, vervolgens zijn er 3 modules 
van elk twee dagen inclusief overnachting. De eerste 
module heeft twee overnachtingen. Deze modules 
verdiepen op het persoonlijk leiderschap, de 
effectiviteit als leider in verbinding met anderen en 
het realiseren van impact met de onderneming in 
de buitenwereld.

 
De modules worden vervolgd met een 
leiderschapstrail door de natuur (4 nachten,  
3 dagen). De trail wordt begeleid door zeer ervaren 
trail-leiders. Tussen de trails en modules door 
is er aandacht voor reflectie door intervisie en 
journalling. 

Wij faciliteren leiders op een andere manier naar 
zichzelf en hun omgeving te kijken, nieuws- en 
leergierig te zijn, compassie te tonen en moedig te 
zijn. Kritisch en eerlijk naar zichzelf te kijken en naar 
hun functioneren als leider. 

Het maximum aantal deelnemers per  
programma is 15 personen.

In het programma speelt 
de natuur een belangrijke 

rol, ‘Nature as portal to 
leadership’.



1 2

De verschillende  
modules toegelicht

Module 2 

Dialoog 

Leiders bereiken resultaat met behulp van anderen door effectief te variëren met 
inspireren, versterken, beïnvloeden, motiveren en ondersteunen.

Deze module duurt 2 dagen en 1 nacht en omvat de volgende onderdelen:

• Effectief beïnvloeden en leiden door coaching
• Transactionele analyse
• Leadership Lab intervisie
• C level inspiratie

Module 1 

Persoonlijk leiderschap

Leiders hebben diepgaand inzicht in eigen kracht, ambities en uitdagingen en 
benutten de verbindende kracht van de kwetsbaarheid.

Deze module duurt 2 dagen en 2 nachten en omvat de volgende onderdelen: 

• Prof. dr. ir. André Nijhof van Nyenrode over Sustainable Business,  
Leadership and Stewardship. ‘Why we really need to change our Leadership’

• ‘De 7 kwaliteiten van Echt Leiderschap’. Leiderschapsmodel van  
Ebbinge i.s.m. Nyenrode

• Uitwerking persoonlijke ontwikkeldoelen aan de hand van de  
belangrijkste business uitdagingen

• Verdiepende kennismaking
• Innerlijke dialoog 
• Leadership Lab intervisie
• Theory U workshop



De verschillende  
modules toegelicht

Module 3

Trail 

Leiders komen in verbinding met hun authentieke bron van wijsheid en 
leiderschap. Zij komen in focus vanuit zelfkennis. Met nieuwe diepe inzichten. 

Deze module duurt 4 dagen en 3 nachten en omvat de volgende onderdelen:

• Nature as Portal to Leadership
• Reflectie en zingeving
• Visie op de wereld van nu en het gevraagde  

leiderschap van de toekomst
• Lef, moed en durf
• Purpose

Module 4

Externe oriëntatie

Leiders hebben inspiratie en weten hoe zij het onderscheidend vermogen van 
hun organisatie in kunnen zetten om de klant/stakeholders voor zich te winnen.

Deze module duurt 2 dagen en 1 nacht en omvat de volgende onderdelen: 

• Leadership Lab intervisie
• Effectief communiceren in een veranderende wereld
• Social presencing theatre
• Landing van de trail door Essence Dialogue
• Bijdrage van André Nijhof

43www.naturalleadership.eu



De verschillende  
modules toegelicht

Module 5

Integratiedag
Leiders hebben inspiratie en weten hoe zij het onderscheidend vermogen van 
hun organisatie in kunnen zetten om de klant/stakeholders voor zich te winnen.

Deze module duurt 1 dag en omvat de volgende onderdelen: 

• Integratie van ontwikkelingsdoelen
• Celebration dinner ter afsluiting
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Lead our future
Data 
Persoonlijke intake: april 2021  
Module 1 - Persoonlijk leiderschap: 19 - 21 mei         
      Start 19 mei 17:00
Module 2 - De dialoog: 8 - 9 juli
      Start 8 juli 09:00     
Module 3 - Leiderschapstrail: 5 - 10 oktober
Module 4 - Externe oriëntatie 11 - 12 november
      Start 11 november 09:00  
Module 5 - Integratie dag: 9 december  
      Start 15:00

Informatie en contact
Anita te Water 
Anita.tewater@ebbinge.nl 
06 51 15 83 20

Joost Manassen 
Jmanassen@detransformatiegroep.nl 
06 11 31 16 20

Juliëtte Streng  
jstreng@detransformatiegroep.nl
06 46 40 31 11    

Derk Egeler 
Degeler@detransformatiegroep.nl 
06 51 09 78 18

Schaduwplanning* 
Persoonlijke intake: april 2021  
Module 1 - Persoonlijk leiderschap: 7 - 9 juli         
      Start 7 juli 17:00
Module 2 - De dialoog: 11 - 12 november
       Start 11 november 09:00  
Module 3 - Leiderschapstrail: 5 - 10 oktober
Module 4 - Externe oriëntatie 9 - 10 december 
                   Start 9 december 09:00
Module 5 - Integratie dag: 13 december  
      Start 15:00 
                   

*indien Corona het niet mogelijk maakt om te starten in mei.

Locatie
De traillocatie is de Alpen. De locatie is bereikbaar met de nachttrein.
 
De vervolgmodules vinden plaats op verschillende locaties in de natuur zoals bijvoorbeeld 
Landgoed Noorderheide.

In het najaar 2021 start de volgende editie van Lead our Future. 

Kosten voor deelname
De kosten voor deelname aan het Lead our Future
programma bedragen € 8.900 (excl. BTW) +
€ 3.000 (excl. BTW) voor reis- en verblijfkosten per
deelnemer. Uiterlijke datum voor aanmelding:
9 april 2021.

Voor Early Birds die inschrijven voor 17 maart 2021, 
hanteren wij een speciale Early Bird korting van 15% op 
het programma.

Aanmelding
Ben jij geïnteresseerd in deelname aan het
Lead Our Future programma, e-mail ons dan op
leadourfuture@ebbinge.nl onder vermelding van
‘LoF 2021’.
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