MELD U
NU A AN

LEIDERSCHAP EN SAMENWERKEN
MODULAIR EXECUTIVE MBA IN PUBLIC & PRIVATE
Vroeger werd het bedrijfsleven geleid door individuele leiders.

binnen de organisatie. Deze module bereidt u voor op het lei-

Steeds meer draait leiderschap om samenwerking van een i eder.

derschap van morgen. De leider van morgen moet op verschil-

Binnen organisaties is sprake van toenemende onderlinge af-

lende speelvelden goed kunnen functioneren: het team, de

hankelijkheid. Daarbij gaat het erom dat iedere professional en

business unit, de organisatie als geheel en externe relaties.

executive waarde toevoegt.
U leert te reflecteren op leiderschap en hiermee te experimenWie u bent, welke capaciteiten u bezit als leider en hoe u deze

ten op basis van uw eigen ervaringen in de praktijk. Verder

het beste kunt inzetten, is niet voor iedereen even gemakkelijk

wordt u meer bewust van uzelf en uw handelen, zoals de manier

te doorgronden. Zelfreflectie is een vak apart en is onmisbaar

waarop u omgaat met samenwerkingssituaties. In organisaties

wanneer u verder wilt komen in uw rol als leider en wilt groeien

zijn we zowel de bal als één van de spelers.

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

VOOR AMBITIEUZE PROFESSIONALS

over onder meer het curriculum, de studiebelasting en de

• Met minimaal 5 jaar (algemene) managementervaring of in

meerwaarde voor de werkpraktijk.

een strategische/invloedrijke positie
• Met minimaal een bachelor diploma

Ga voor meer informatie naar nyenrode.nl/beleefmodulair

• Die bereid zijn om vanuit hun persoonlijke ontwikkelplan aan

en meldt u aan voor een belevingssessie en/of persoonlijk
adviesgesprek.

de slag te gaan en nieuwe paden te verkennen
OPBOUW MODULE
De module heeft een doorlooptijd van zes maanden en bestaat

PUBLIC & PRIVATE
LEIDERSCHAP EN SAMENWERKEN

uit vier blokken van in totaal tien dagen en één dag intervisie.
De studiebelasting van de module is gemiddeld 10 tot 12 uur
per week waardoor de module over het algemeen goed te combineren is met een druk privéleven en carrière. De module
wordt afgerond met het schrijven van een paper en na succesvolle afronding ontvangt u een erkend certificaat van de
module op MBA-niveau. Kijk voor de actuele prijzen en data op
nyenrode.nl/mmbaprijzen
ERVAAR NYENRODE
Ervaar Nyenrode zelf en ontmoet andere geïnteresseerden,

BLOK 1:	De psychologie van samenwerking, beïnvloeding
en besluitvorming (3 dagen)
BLOK 2:	Werken in multi-party situaties (4 dagen)
BLOK 3:	Personal Mastery (2 dagen)
BLOK 4:	Persoonlijke intervisie (1 dag)
START:	
Jaarlijks in september
Kerndocent: Dr. Jaap Schaveling, is gespecialiseerd in
Organizational Dynamics en Cooperation &
Leadership

deelnemers, alumni en faculty. Leer van hun verhalen en inzichten
VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE PROGRAMMA-ADVISEURS,
MMBA @NYENRODE.NL

+31 (0)346 291 001

NYENRODE.NL/MMBA

NYENRODE.NL/MMBA

