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Uniek persoonlijk ontwikkelingsprogramma 

Onderzoek je kracht en kwaliteiten 
Ontdek hoe je je verder kunt ontwikkelen  

Toets je plan op haalbaarheid 
Krijg concreet advies



In het kort 

De Leeuwenkooij is een unieke mix van training, coaching en assessment.  
Wat wil je: Reflecteren? De diepte in? Oefenen? Vooral zelf op onderzoek?  
Individueel werken of liever in een groep? Het programma draait om jou. 
Je wordt begeleid door ervaren coaches, met verschillende stijlen en methodieken. 
Dit werkt als inspirerend ‘wisselbad’, waarin jíj steeds de focus en diepgang bepaalt. 
 

Hoe ziet het traject eruit? 

1. Voorgesprek: kennismaken, verwachtingen, afspraken. 

2. Zelf-analyse: in de weken erna maak je je profiel (sterktes/zwaktes, drijfveren), 
met behulp van online tests, vragenlijsten en reflectie-oefeningen. 

3. Focusgesprek; daarin bepalen we (samen met je leidinggevende) welke doelen 
en eigenschappen echt relevant zijn, voor jou en je organisatie;.  

4. Leeuwenkooij Dag 1: een dag vol interactie, reflectie, oefeningen en feedback. 
De coaches stemmen hun aanpak telkens af op jouw vraag, jij stuurt. 

5. Ontwikkelingsplan: in de tussenliggende weken schrijf je een persoonlijk plan. 

6. Leeuwenkooij Dag 2: hierin kun je je plan ‘testen’, experimenteren, feedback 
vragen en oefensituaties opnieuw doen (alleen maken we ze nu wel wat pittiger:).  

7. Slotgesprek: na enkele weken evalueren we hoe je plan in de praktijk werkt. 

Voor wie?  

De Leeuwenkooij staat open voor iedereen die mensen leidt, adviseert of coacht. 
In welke functie je dat doet, maakt voor deelname aan dit programma niet uit.  

Resultaten 

‣ Zelfkennis: na De Leeuwenkooij wéét je wat je in huis hebt aan kwaliteiten 

‣ Realisme: je grenzen zie je ook, acceptatie daarvan is een zinvol resultaat 

‣ Ontwikkelingsplan: na afloop heb je helder wat je nog kunt ontwikkelen, en hoe 

‣ Advies; na dag 2 krijg je een kort (max. 1 à 2 A4) ontwikkelingsadvies van ons.
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Met welke vragen kun je terecht? 

‣ Ik oriënteer me op een nieuwe functie. Daar worden andere kwaliteiten gevraagd 
dan in mijn huidige-. Welke daarvan heb ik al in huis? 

‣ Welke competenties moet ik nog ontwikkelen om een goede start te maken? 
‣ Kan ik eens uitproberen of die ook echt bij mij passen?  
‣ Na gesprekken met een coach heb ik inzicht in ‘wat kan ik en wat wil ik’.  

Nu ben ik benieuwd of mijn ontwikkelplan ook haalbaar is. Kan ik dat eens testen?  
‣ Het team wat ik leid, wordt 2x zo groot. Hoe hanteer ik die groepsdynamiek? 
‣ Ik adviseer anderen, soms moet ik een idee ‘verkopen’. Hoe krijg ik ze echt mee? 
‣ Ik wil weten hoe ik van nature omga met weerstand en welke alternatieven er zijn 

‣ Samenwerken met ‘andere’ collega’s vraagt nogal wat relatie-acrobatiek.  
Hoe bewaar ik daarin mijn evenwicht en eigenheid? 

Investering 

Het programma wordt altijd op maat gemaakt en dat geldt ook voor de prijs.  
Ga globaal uit van € 2.750,- per persoon, exclusief btw en (gedeelde) locatiekosten;  
dit betreft de ’Open’ Leeuwenkooij-variant; in een groep.  
Je kunt ook een variant ‘Individueel’ doen: € 2.995,- excl. btw en verblijf.  
Dan worden data en locatie zoveel mogelijk op jouw wensen afgestemd. 

In-company 

De Leeuwenkooij kan helemaal worden toegesneden op jouw organisatie.  
Een ideale start van een MD-traject, een cultuur- of leiderschapsprogramma. 
Of als bijvoorbeeld een functielaag uitbreiding van leidinggevende taken krijgt, dan 
kunnen de individuele- en gedeelde ontwikkelingsdoelen gecombineerd worden. 

Organisatie 

Het traject wordt verzorgd door een team van 3-6 coaches (de Leeuwencoaches), 
met Erik als ‘producer’. Wij werken al vele jaren samen in een netwerk-organisatie. 
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Wat maakt De Leeuwenkooij uniek? 

‣ Ervaren coaches, met elk een eigen stijl en specialisatie.  
Deze diversiteit zorgt voor synergie (1+1=3) 

‣ Wij coachen je, zoals coaching bedoeld is. Jij zit aan het roer 

‣ Focus: alleen eigenschappen en situaties die er voor jou toe doen  

‣ Groepsdynamica: hoe jij anderen leidt, onderzoeken we in een groep 

‣ Iedere deelnemer doorloopt zijn eigen traject 

‣ Je test je plan in realistische oefensituaties, zodat je je plan echt ‘draagt’. 

Ervaringen 

“De mix van verschillende coaches, dat had voor mij echt meerwaarde” 

“In trainingen kun je nog wel ’ns wegduiken, hier was continu aandacht voor mij”  

“Verbazingwekkend, zo veel als ik in zo’n korte tijd over mezelf ontdekt heb” 

“Jullie uitgangspunt is dat het in de kern klopt en dat je van daaruit verder kunt 
ontwikkelen” 

“Je zou dit eigenlijk niet moeten vergelijken met training, coaching of assessment; 
jullie werkwijze is écht uniek!“ 

De Leeuwenkooij is voor iedereen anders.  
Lees meer: erikkooij.nl/de-leeuwenkooij/ervaringen 

De naam roept verschillende associaties op. Welk beeld kreeg jij:  
De leeuw als een gevaarlijke tegenspeler? Of juist als krachtige medespeler?  
Zie je de kooi als spannende afgesloten ruimte of als een veilige arena om te leren?  
Staat ‘jouw’ leeuw voor iets wat je wil temmen? Zo ja, wat dan?

Contact  

Heb je nog vragen? 
Bel/app gerust: 06 23 96 94 93 (Erik) 
Of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.
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