
Henry V en Leiderschap
Inspireren onder moeilijke omstandigheden 

Henry V en Leiderschap is een bijzondere studieweek waarin u alle steun en 
inspiratie krijgt om integer en moedig leiderschap neer te zetten. 
Leiderschap onder moeilijke omstandigheden is van alle tijden. Aan de hand van 
Shakespeare’s Henry V verdiept u zich in de dilemma’s rond macht en vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en integriteit. U krijgt inzicht in het politieke krachtenveld en 
in u zelf als leider.

Weet u ook onder moeilijke omstandigheden te inspireren? 

Shakespeare’s toneelstuk is gebaseerd is op de historische Henry V die in 1415 
tijdens de slag bij Agincourt met een schamel Engels leger, nauwelijks 6000 man 
sterk, het Franse leger, 40.000 à 50.000 man, wist te overwinnen. Shakespeare 
laat zijn Henry openlijk worstelen met vragen als: hoe kan ik anderen inspireren en 
hoe word ik zichtbaar? Wie kan ik vertrouwen en van wie moet ik afscheid nemen? 
Kan ik bijtijds van strategie veranderen? Hoe zwaar en eenzaam kan leiderschap 
zijn als alles tegenzit. En hoe krijg ik toegang tot verbeeldingskracht?

In de studieweek Henry V en Leiderschap werken we aan deze vragen met 
inzichten uit drie werkelijkheden: uw dagelijkse werkelijkheid en casuïstiek, 
de wetenschappelijke werkelijkheid en de werkelijkheid van het theater. 
De wetenschappelijke werkelijkheid geeft u inzichten in patronen van gedragingen. 
De theatrale werkelijkheid nodigt u uit tot experimenteren met gedrag en tot 
diepgaande refl ectie.  

Het programma is bestemd voor:

Mensen die bestuurder zijn of willen worden. Leidinggevenden met minimaal 
10 jaar werkervaring die bereid zijn om hun passies, talenten en twijfels met 
elkaar te delen en die plezier beleven aan het experimenteren met hun eigen 
comfort zone.
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Doel en resultaat van het programma Henry V en leiderschap:

Doel van de studieweek is dat u helder inzicht krijgt in drie elementen van uw 
eigen leiderschap: uzelf, uw belangrijkste mede- en tegenspelers en uw context. 
Hoe creëer ik de optimale ‘fi t’ tussen mijzelf als leider, mijn medewerkers, collega’s 
en anderen onder moeilijke omstandigheden?

Resultaat van de studieweek is dat u met nieuwe energie en meer begrip van het 
‘politieke’ krachtenveld uw leiderschap weet te positioneren. U weet hoe u uw 
eigen handelingsruimte kunt vergroten en u heeft inzicht in uzelf als leider en de 
context waarin u tot uw recht komt.

Voordat u deel kunt nemen aan Henry V en Leiderschap nodigen we u uit voor een 
intakegesprek.

Begeleiding:

Jaap van Muijen is hoogleraar in de psychologie, in het bijzonder leiderschaps- 
en persoonlijke ontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is eigenaar 
van Sense of Leadership en associate partner bij de Galan groep.
Als organisatieadviseur heeft Jaap van Muijen zich gespecialiseerd in het vertalen 
van strategische keuzes van nationale en internationale organisaties naar het 
gewenste leiderschap in die organisaties en dan vooral in de hogere echelons.

Henriëtte Koomans is gastdocent bij MIT Sloan School of Management in Boston. 
Leiderschap en Shakespeare vormen daar de basis voor een nieuwe stijl work-
shops. Bij de Nederlandse Politie Academie is de workshop Julius Caesar een vast 
onderdeel in de strategische master opleiding voor leidinggevenden.
Henriëtte ontwikkelt en begeleidt leiderschapprogramma’s en is daarnaast coach 
voor o.a. KPN, DSM en het Van Gogh Museum. Voor het Nederlands Genootschap 
van Burgemeesters begeleidt ze intervisie groepen.

Deelnamekosten: € 4975,- incl. BTW. Dit bedrag is exclusief maaltijden en 
overnachtingen.

Deze studie week kan ook op maat of als in-company programma worden aan-
geboden.

Meld je aan, bel voor meer informatie naar 06-39343327 of mail   
info@henriettekoomans.com.
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