
Leiderschap en acteren

“Leiderschap en acteren” is een creatieve mix van teambuilding, reflectie  
op leiderschap, verkennen van persoonlijke grenzen en ervaren waarom de  
beroemde toneelstukken van Shakespeare nog steeds actueel zijn.

Deze workshop is een verkorte versie van Shakespeare’s Julius Caesar. Acteren 
in dit meesterwerk is het ervaren van menselijke, machtige en welbespraakte 
leiders. Leer van: publiek optreden, leiderschap dilemma’s en uit je comfort zone 
stappen – allemaal belangrijke leiderschapsvaardigheden. 

De workshop bestaat uit vier blokken van vier uur. Tijdens de eerste drie blokken 
repeteren deelnemers dialogen, oefenen ze op het podium en gebruiken ze hun 
stem en lichaam om karakters tot leven te brengen. De workshop eindigt met  
een optreden voor collega’s, vrienden en familie tijdens het laatste blok.  

Waarom Shakespeare?
Shakespeare opvoeren is passie en innerlijke conflicten van zijn personages erva-
ren. Je begrijpt hun uitdagingen en leert van hun fouten en overwinningen. Er-
vaar de rethoriek en werking van Shakespeare’s speeches, die tot op de dag van 
vandaag van betekenis zijn.
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Resultaten

• Begrip van het politieke krachtenveld rond leiderschap
• Als team de uitdaging aangaan om een publiek optreden te realiseren
• Overtuigingskracht inzetten bij het speechen 
• Verfijning van presentatie vaardigheden: podium uitstraling, gebruik van 
   lichaam en stem

 

Reacties van deelnemers:

• “Het is ongelofelijk leuk om te doen en experimenteel”
• “De leiderschapselementen zijn waardevol en worden door zeer ervaren 
    mensen gedoceerd”
• “De vrijheid zelf vorm te geven aan het toneelstuk vond ik geweldig”
• “De lessen rond leiderschap tijdens het spelen van Brutus heb ik enorm  
    gewaardeerd”
 

Over dit programma / begeleider

Henriëtte Koomans ontwikkelt en begeleidt leiderschapsprogramma’s en is gastdo-
cent bij 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 ontvangt van MBA en executive studenten. In 2008-2009 werkte 
Henriëtte Koomans nauw samen met Dr Kelly en samen geven zij nog steeds  
innovatieve workshops bij MIT. 
 
Henriëtte heeft het programma aangepast voor de Europese markt. Het program-
ma is onderdeel van de Strategische Leergang Leidinggevenden van de Neder-
landse Politie Academie. 

De workshop kan op maat worden aangeboden voor de curricula van business 
scholen en in-company leiderschapsprogramma’s. 

Bel haar voor meer informatie 020 – 6659330.
 

www.Henriettekoomans.com  020-665 93 30


