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Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, ontwikkelingslijnen en levensthema’s  
 

• Nut en noodzaak van rust – stilte.  
• Inleiding: ‘De turbulente tijd waarin we leven’. Plaatsing van het programma te midden van de 

hedendaagse context.  
• Omgaan met tijdloze dilemma’s aan de hand van Shakespeares Julius Caesar. 
• Onderzoeken/stilstaan bij eigen levens- en werkervaring. Ontdekken sterktes en ontwikkelpunten, 

(terugkerende) levensthema’s en patronen. 
• Hoe bent u geworden tot wie u bent? (H)erkennen van eigen succesformules en achilleshiel in turbulente 

tijden. 
• Uitkiezen “buddy” voor contact tussen bijeenkomsten. 

 
 
Bijeenkomst 2: Uzelf in Functie: maximale effectiviteit als leider  
 
• Aandacht voor rust – stilte. 
• Inleiding: Eigenheid en potentieel ontdekken van uw persoonlijkheid. 
• Inzicht in eigen mind-set en die van anderen. 
• Verborgen talenten (h)erkennen en vormgeven in de praktijk met een gezonde balans tussen fysiek, 

emotioneel, mentaal en geestelijk niveau. 
• Versterken van vaardigheden (o.a. generatief luisteren, samenwerkingsgereedschappen, waarderende 

dialoog, gedeeld leiderschap).  
• Verkenning en verhelderen van eigen zingeving (Purpose) en kernwaarden.  
• Onderhoud “buddysysteem”. 

 
 
Bijeenkomst 3: Werkplaats 1: Baas in eigen huis / aan de hand van dilemma’s, paradoxen en conflicten 
in de eigen werksituatie 
  
• Inleiding: Autoriteit; hoe is in deze tijd verandering zichtbaar op het vlak van autoriteit en identiteit? 
• Conflicthantering en omgang met negativiteit, rationeel versus systemisch kijken.  
• Onderscheiden en samenhang van verschillende vormen van conflict op persoonlijk, organisatorisch en 

maatschappelijk niveau. 
• Persoonlijke probleemstellingen/conflict verhelderen; vergroten van uw vaardigheid in het op eigen wijze 

inzetten van uw autoriteit in samenwerking met anderen. 
• Eigen zingeving en kernwaarden in relatie tot dilemma’s, paradoxen en conflict. Prioriteiten (bij)stellen in 

leven en werk. 
• Samenwerken aan dilemma’s uit de eigen actuele praktijk. 

 
 

Tussentijdsgesprek met buddy en programmaleiders 
 

• Opmaken van en reflecteren op stand van de zake ten aanzien van de eigen leiderschapsontwikkeling en 
leiderschapsvragen. 

• Aanscherpen van eigen ontwikkelpunten op basis van coaching door programmaleiders en feedback van 
collega buddy. 

• Stand van zake opmaken ten aanzien van buddyschap. 
• Aandachtspunten voor tweede helft van het leiderschapsprogramma formuleren. 
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Bijeenkomst 4: Leider als cultuurdrager, vergroten handelingsrepertoire vanuit meervoudig perspectief 
 

• Inleiding over gelaagdheid in ontwikkeling en cultuur binnen de Politie en samenleving. 
• Onderzoek vanuit meerdere perspectieven naar eigen waardensystemen en waardensystemen in 

teamculturen, eigen eenheid / Politie cultuur / veranderingen in de samenleving. 
• Vormgeven aan essentiële aspecten van leiderschap: aandacht voor mensen, luisteren, inspireren, 

verbinden en zorgdragen voor zingeving en ontwikkeling van het geheel in een samenleving die steeds 
minder vaste punten kent. 

• Aanscherpen van onderscheidingsvermogen en vergroten handelingsrepertoire, onder andere creativiteit 
en flexibiliteit 

• Mogelijkheden en onmogelijkheden van eigen leiderschap in turbulente tijden onder ogen zien. Verbinding 
met eigen verander/leeropgave. 

 
Tussen bijeenkomst 4 en 5: Werkbespreking buddy’s en programmaleiders  

• Samen met eigen buddy en programmaleiders stilstaan bij toepassing van aangereikte concepten en 
kennis op eigen leiderschapsvraag en verander/leeropgaves in de werkpraktijk. 

• Op basis van coaching door programmaleiders en feedback van collega buddy aanscherping van eigen 
focus 

• Verdieping en extra input door programmaleiders bij het vormgeven en concreet maken van opgedane 
inzichten in de praktijk.  

 
Bijeenkomst 5: Werkplaats 2: Leiderschap in turbulentie; hanteren van spanningsvelden en conflicten 

 
• Inleiding: Systemisch naar organisaties kijken. Kijken naar levende systemen/gehelen. 
• Vragen van deelnemers centraal zoals omgang met zaken die spelen in de onderstroom, omgang met 

zaken die in de omgeving spelen en die last geven, oud zeer dat speelt en hoe hieraan voorbij te groeien.  
• Toegepast leiderschap vanuit systemisch perspectief; verkenning oplossingsrichtingen op basis van 

verkregen inzichten. 
• Verdiepend verder werken vanuit een waardenperspectief. (o.m. veranderen van waar naar waar, 

voorwaarden voor verandering) 
• Gezamenlijk werken aan vertaling naar eigen positie, - werkopgaves en 

interventie/beïnvloedingsmogelijkheden.  

  
Bijeenkomst 6: Integratie en afronding / professionele ontwikkeling in de praktijk 

 
• Afronding, opmaken van stand van zake met betrekking tot eigen leerweg, leiderschapsvragen en  

werkopgaves. Reflecteren op resultaten en ervaringen. 
• Presentatie over hoe vormgegeven is aan het geleerde, professionele verantwoordelijkheid en 

onderscheidingsvermogen. 
• Oogsten van resultaten, feedback van programmaleiders en collega-deelnemers. 
• Vooruitblik. 

 
Prijs 
 
Team Politieleiderschap (Advanced Programmes) biedt, na een succesvol intakegesprek, het programma aan 
voor 12 - 14 deelnemers. 
 
Informatie en contact 
 
E: trix.engelen@politieacademie.nl   Tel: 06-51785046/06-53479778 
 
Secretariaat Team Politieleiderschap 
E: Politieleiderschap@politieacademie.nl Tel: 088 - 66 22 059 
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