
Julius Caesar en Leiderschap 

Een bijzonder leiderschapsprogramma van vier dagen ontwikkeld bij MIT Sloan 
School of Management is nu in Nederland te volgen. Het is een aanrader voor 
leidinggevenden die te maken hebben met strategische vraagstukken in een 
politiek krachtenveld.

Shakespeare heeft in Julius Caesar vorm gegeven aan dilemma’s rond macht en 
invloed, authenticiteit en integriteit. Het stuk geeft diepe inzichten in het  
krachtenveld rond leiderschap.

In twee modules van twee dagen verken je samen met andere deelnemers je  
persoonlijke grenzen, diep menselijke waarden en dilemma’s van jezelf als leider. 

Waarom Julius Caesar en leiderschap?

De dilemma’s rond integriteit en macht zijn zo oud als de wereld. De leiders in 
Julius Caesar worstelen daar openlijk mee. Wie zijn vertrouwelingen en  
bondgenoten? Hoe ga ik om met een wisseling in de top?

Shakespeare brengt met zijn karakters de menselijke uitdagingen van leiders 
tot leven en houdt ons een spiegel voor. Hoe word ik zichtbaar? Kan ik hier mijn 
idealen verwezenlijken? Wie kan ik vertrouwen? Heb ik een houdbaarheidsdatum? 
Wat als mijn beschermheer of opdrachtgever wegvalt? Hoe blijf ik integer in  
moeilijke omstandigheden? Welke gewoonten maken mij kwetsbaar? 

Het programma is bestemd voor:

Leidinggevenden met minimaal 10 jaar werkervaring, die te maken hebben met 
strategische vraagstukken en die bereid zijn om hun passies, talenten, twijfels en 
onzekerheden met elkaar te delen. 
 
“Een verrijking voor mijn leiderschap. Naast het inzicht dat dilemma’s van macht 
en invloed eeuwenoud zijn, leerde ik de effecten van mijn eigen ambities en  
eerzucht te doorzien en te accepteren.”

Mr. Frans van Leeuwen 
Commissaris van politie, districtschef Brabant-Noord
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Inhoud van het programma Julius Caesar en Leiderschap

Het programma bestaat uit: twee modules van twee dagen, voorafgegaan door 
een intake gesprek en afgerond met een coachingsgesprek.

Thema’s die aan bod komen zijn:

Module I    Module 2
- Vertrouwelingen en bondgenoten - Krachtenveld rond leiderschap
- Publieke- en persoonlijke zelf  - Omgaan met emoties  
- Conditioneringen  - Speech en retoriek
- Wisseling van de macht - Samen betekenis geven

In dit programma werk je aan deze thema’s, je eigen vragen en die van de andere 
deelnemers. De theatrale werkelijkheid nodigt je daarbij uit tot experimenteren 
met gedrag en diepgaande reflectie.

Resultaat van het programma Julius Caesar en Leiderschap

Na dit programma herken je het “politieke” krachtenveld en ben je aan de slag 
om je handelingsruimte te vergroten. Je hebt je eigen ontwikkeling als leider weer 
scherp voor ogen en bent je bewust van de omgeving waar je tot je recht komt. 
Na afloop blijkt dat deelnemers elkaar vertrouwelijke vragen blijven voorleggen.

Begeleiding

Henriëtte Koomans ontwikkelt en begeleidt leiderschapsprogramma’s en is 
gastdocent aan MIT Sloan School of Management in Boston. In samenwerking 
met Dr. Christine Kelly ontwikkelde ze daar de basis voor dit programma dat 
jaarlijks grote waardering van MBA en Executive studenten ontvangt. Het  
programma werd onderdeel van de Strategische Leergang Leidinggevenden van 
de Nederlandse Politieacademie. Henriëtte coacht leidinggevenden bij KPN, DSM 
en het Van Gogh Museum en begeleidt intervisie groepen voor burgemeesters. 

 

Deelnamekosten: € 2950,- incl. BTW. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, twee 
overnachtingen en volledig arrangement in bosrijk conferentiecentrum.

Meld je aan, bel voor meer informatie naar 020-6659330 of mail   
info@henriettekoomans.com.

”A lasting impact on my professional and 
personal life. Several years later, I still  
receive emails from my “class” that  
inspire and encourage me”.

Caty Yum, Google, Head of Enterprise 
Marketing Asia

www.henriettekoomans.com  020-6659330


