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Masterclass Dienend-Leiderschap 
 
Een eendaagse masterclass voor iedereen die echt wil begrijpen en doorleven wat dienend-leiderschap is en 
hoe je een goede basis legt voor deze vorm van leiderschap. Na deze masterclass weet je wat dienend-
leiderschap is, waarom het zo effectief is en wat de 8 kenmerken van dienend-leiderschap zijn. 
 
Niveau: Werk en denkniveau HBO+, postacademisch, maar voor iedereen begrijpelijk. 
 
Aanvangsniveau: Vereist is de bereidheid naar jezelf te kijken, te leren en te ontwikkelen. 
 
Lengte: 1 dag. 
 
Inhoud: 
Leiderschap in het algemeen 
Dienend-leiderschap in historisch perspectief 
Het unieke van dienend-leiderschap 
De effecten van dienend-leiderschap 
Het gedrag van dienend-leiders – de acht gedragskenmerken 
 
Doelstellingen: 

- Begrip van leiderschap in het algemeen en dienend-leiderschap in het bijzonder. 
- Kennis van wat dienend-leiderschap anders maakt dan andere vormen van leiderschap. 
- Inzicht in de effecten van dienend-leiderschap. 
- Inzicht in de voorwaarden van dienend-leiderschap. 
- Kennismaken met de acht gedragskenmerken van dienend-leiderschap 

 
Doelgroep: 
Ambitieuze managers/leiders die meer willen leiden in plaats van lijden en die het verschil willen maken in het 
leven van anderen. Tot nu toe nemen naast directeuren en managers ook coaches/trainers en HR-professionals 
deel aan de masterclass. 
 
Studiebelasting: 
1 studiedag van 10.00-17.00uur. 
 
Studiemateriaal: 
Echte leiders dienen (luisterboek) 
Werkboek Redpoint Company 
 
Kwalificatie: 
Masterclass Dienend-Leiderschap succesvol voltooid 
 
Eindtoets: 
Ja, een toets aan het einde van de dag met 10 meerkeuze en 7 openvragen. Herkansing niet van toepassing. 
 
Trainers/coaches: 

Dr. Inge Nuijten is gedreven om dienend-leiderschap in de wereld te bevorderen. Dit 
betekent voor haar een voorbeeld zijn en anderen met plezier betekenisvol helpen in 
hun groei. Vitaliteit, (zelf)vertrouwen en communicatie nemen daarbij een centrale plek 
in. Ze houdt van uitdagingen; verwacht dat alles mogelijk is, als je maar weet wat je wilt 
en bereid bent je daarvoor in te zetten. Inge werkte voor een aantal grote organisaties 

en is op dit moment eigenaar van INSP en Redpoint Company. Vanuit die bedrijven heeft 
Inge zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling in combinatie 

met organisatie- en teamontwikkeling. Daarnaast verzorgt ze regelmatig colleges, keynotes en inspiratiesessies. 
Ze schreef onder andere de boeken ‘Wetenschap van dienend-leiderschap’ en ‘Echte leiders dienen’. Ze heeft 
een PhD in management (servant-leadership) en voelt zich rijk wanneer ze anderen kan verrijken. 
 
Hanna Biesheuvel is de co-trainer/coach bij deze masterclass. 
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Praktische informatie: 
De masterclass vindt plaats in regio Utrecht. De exacte locatie wordt bekend gemaakt nadat de inschrijving is 
bevestigd.  
 
Data en tijden vind je op de website: https://www.redpointcompany.com/event-dienend-leiderschap 
 
Maximaal aantal deelnemers is 40. 
 
Vergoeding: 
De investering voor het traject is € 697,-. Dit is inclusief opleidingsmaterialen, (werk)boeken, examen, 1x lunch 
en 1x dag-arrangement.  
 
Eventueel maak je een factuur aan voor je organisatie die voor de start van de masterclass moet worden 
voldaan. Zodra is overeengekomen dat je deel gaat nemen, kan de overeenkomst niet meer geannuleerd 
worden. Wel is mogelijk om een geschikte andere deelnemer aan te dragen als plaatsvervanger. 
 
Leveringsvoorwaarden: 
De voorwaarden op basis waarvan je de opleiding volgt, vind je hier. 
 
 
 


