
Studiecode MKT20 Management Kamer Topvrouwen 

Bestemd voor Vrouwen in hoge, leidinggevende functies 

Inhoud Het programma is opgedeeld in vier modules: 
Module 1: Zicht op eigen rol 

- Dag 1 Leiderschapsstijl in kaart; 
- Dag 2 Leiderschap in uitvoering; 
- Dag 3 Regie. 
-  

Module 2: Van idee naar resultaat 
- Dag 1 Succesfactoren bij innovatie en 

innovatiemissers; 
- Dag 2 De aanpak van innovatie. 

 
Module 3: Invloed 

- Dag 1 Groepsdynamiek 
- Dag 2 Motivatie 
- Dag 3 Boardroom dynamics 

 
Module 4: Personal branding 
 
Na module 1,2, en 3 volgt een individueel coaching 
gesprek van 1,5 uur. Tijdens de modules worden onder 
andere onderwerpen behandeld die op individueel niveau 
worden uitgediept tijdens de coaching. 
 
Het programma is een actief programma met een 
doorgaande lijn waarin u zelf de hoofdrol speelt in uw 
eigen ontwikkelingsproces als leidinggevende en individu. 
U bent niet louter passief, theoretisch bezig, maar u zult 
ook zelf actief bezig zijn in praktische zin. (Zelf)reflectie, 
interactie en feedback spelen een belangrijke rol. Het 
delen van ervaringen, expertise en inzichten wordt 
gebruikt om het beste uit uzelf te halen als professional en 
mens. In de anderhalf jaar die het programma duurt, kunt 
u met de groep een band opbouwen die u kunt 
meenemen in uw verdere loopbaan en leven. We bieden 
daarom ook een alumni- programma aan. 
 
Op 17 december 2021 bieden we een gezamenlijke 
kerstborrel aan met alle deelnemers van onze 
Management Kamers. 
 
Op 24 juni 2022, de laatste sessie van het programma, 
wordt het programma Personal branding verzorgd door 
een gastspreekster met veel ervaring op dit gebied. De 
sessie wordt op een externe locatie nabij Hoogeveen 
gehouden.  
Er wordt in geheel Engelse sfeer genoten van een high tea. 
De deelneemsters mogen een introducéé meenemen. Dit 
is tevens de feestelijke afsluiting van het programma. 

Duur  1,5 jaar 

Prijs 7500,- excl. BTW inclusief coaching 

Plaats Hoogeveen 

Wanneer Begint in januari 2021 en eindigt in juni 2022 met een 
minimum aantal deelnemers van 10 en een maximum van 
12. 
Data: 2021/ 22 januari, 19 maart, 28 mei, 3 september, 29 
oktober, 17 december. 2022/ 11 februari, 22 april en 24 
juni.  

 

 


