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Het Next Level Program
Uniek leiderschapsprogramma
• Het programma biedt praktische tools en stelt high potentials in
staat toekomstbestendig te leiden in dynamische omgevingen.
In 10 weken door 3 fases
• In iedere fase van het programma staat er een thema centraal.
Iedereen doorloopt dezelfde fase. Dat betekent dat je aan
hetzelfde thema werkt. Iedere deelnemer krijgt een training
die perfect aansluit bij zijn of haar ontwikkeladvies. De fases die
de deelnemers doorlopen zijn zelfmanagement, communicatie
en presentatie.
Doorlopend leren en verbeteren
• Tijdens iedere fase is er ook aandacht voor reflectie door
intervisie in peergroups en zijn er e-learnings met uitdagende
opdrachten in de Online Academy.
Meer dan trainen
• Binnen 48 uur pas jij het geleerde toe. Zo waarborgen wij dat het
geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.

Personalisatie | Na aanmelding

Persoonlijk Leiderschap | 27 september 2022

Het Next Level Program draait om jouw ontwikkeling,
jouw persoonlijk leiderschap.

Leiders hebben diepgaand inzicht in eigen kracht,
ambities en uitdagingen en benutten de verbindende
kracht van de kwetsbaarheid. Deze fase bestaat uit een
e-learning Persoonlijk Leiderschap en een live trainingsdag,
deze vindt plaats op Into Academy, de Kronkels 5a in
Bunschoten. Deze trainingsdag volg je met alle deelnemers.

Daarom starten we met een uitgebreide intake.
Met zowel jou als jouw leidinggevende. Ook maak
je de DISC®️ persoonlijkheidsanalyse en ontvang je
hiervan een rapportage. Je rond dit onderdeel af
met jouw persoonlijk ontwikkeladvies.

Deze trainingsdag volg je met alle deelnemers.
Tijdens deze dag
• Krijg je inzicht en uitleg over jouw persoonlijkheidsanalyse
DISC®, je krijgt inzicht in jouw
gedrag en motivatie.
• Is er een verdiepende kennismaking met het
team dat jou begeleidt én met jezelf; ook werk
je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen uit.
• Krijg je een eerste intervisie-sessie met de
intervisietrainer en jouw peergroup.

De verschillende
fases toegelicht
Fase 1
Zelfmanagement | 26 september - 28 oktober
• In de Online Academy doorloop je de e-learning
Zelfmanagement (3 uur)
• Je bereidt je voor op de geselecteerde training door
de e-learning te volgen en de opdrachten uit te voeren.
Hierdoor activeer jij jouw voorkennis. (1-1,5 uur)
• Je volgt één training live bij Into Academy op het gebied
van Zelfmanagement. Aansluitend aan de training volgt
er een integratiemiddag; jij vertaalt het geleerde direct
naar jouw praktijk. (1 dag)
• Je neemt deel aan de intervisie-sessie met je
peergroup. (2 uur)
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De verschillende
fases toegelicht
Fase 2
Communicatie | 31 oktober - 25 november
• In de Online Academy doorloop je de e-learning
Communicatie (3 uur)
• Je bereidt je voor op de geselecteerde training door
de e-learning te volgen en de opdrachten uit te voeren.
Hierdoor activeer jij jouw voorkennis. (1-1,5 uur)
• Je volgt één training live bij Into Academy op het gebied
van Communicatie. Aansluitend aan de training volgt
er een integratiemiddag; jij vertaalt het geleerde direct
naar jouw praktijk. (1 dag)
• Je neemt deel aan de intervisie-sessie met je
peergroup. (2 uur)
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De verschillende
fases toegelicht
Fase 3
Presentatie | 28 november - 15 december
• In de Online Academy doorloop je de e-learning
Presentatie. (3 uur)
• Je bereidt je voor op de geselecteerde training door de
e-learning te volgen en de opdrachten uit te voeren.
Hierdoor activeer jij jouw voorkennis. (1-1,5 uur)
• Je volgt één training live bij Into Academy op het gebied
van Presentatie. Aansluitend aan de training volgt er een
integratiemiddag; jij vertaalt het geleerde direct naar
jouw praktijk. (1 dag)
• Je neemt deel aan de intervisie-sessie met je
peergroup. (2 uur)
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Grande finale | 15 december
In onze Academy in Bunschoten ontvangen we je
graag voor de Grande finale. Deze dag sluiten we het
programma met elkaar af. Jouw groei wordt in kaart
gebracht. Deze dag blikken we terug en reiken we jou
graag een certificaat uit. We vieren wat jij bereikt hebt
met jouw Next Level. Proost!

Waarom dit programma
uniek is
Een mix tussen leren, reflecteren en coaching
Programma’s over ontwikkeling gaan vaak over kennis opdoen.
Nu geloven wij in het opdoen van kennis, maar het toepassen
van soft-skills in de praktijk en leren wat bij jou past is wat je
uiteindelijk echt verder helpt.
Specifiek voor jou
Met dit programma krijgen de deelnemers een individueel
programma (uniek ontwikkeladvies) en toch doorlopen ze het
samen. Dat is uniek en werkt motiverend. Want zeg nou zelf:
one-size-fits-all zit niemand perfect.
Online leerplatform & levendige community
Als jij je omringt met mensen die ook serieus bezig zijn met hun
‘Next Level’ dan werkt dat enorm motiverend. Daarom starten we
het programma altijd samen en blijven de deelnemers het hele
programma connected met elkaar.

Ga jij Next Level?
Meld je nu aan voor de volgende editie
van dit unieke leiderschapsprogramma!

Scan de QRcode en bekijk
hoe deelnemers
het programma
ervaren!

