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Onlinetraining Dienend-Leiderschap 
 
Een volwaardige online opleiding voor iedereen die echt wil begrijpen en doorleven wat dienend-leiderschap is 
en hoe je een goede basis legt voor deze vorm van leiderschap. Na deze opleiding weet je wat dienend-
leiderschap is, waarom het zo effectief is, wie je dient en waarom, hoever je gaat met dienen, hoe je dient en 
kun je dienend-leiderschap herkennen én ontwikkelen! 
 
Niveau: Werk en denkniveau HBO+, postacademisch, maar voor iedereen begrijpelijk. 
 
Aanvangsniveau: Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wat wel vereist is, is de bereidheid naar jezelf te 
kijken, te leren en te ontwikkelen. 
 
Lengte: Zes weken (doch in eigen tijd, plaats en tempo). 
 
Inhoud: 
Week 1: Introductie + Module 1:  
Wat is dienend-leiderschap? Eenvoudig, concreet en praktisch. 
Week 2: Module 2:  
Organisatiepsychologie: Waarom en hoe is dienend-leiderschap zo effectief? 
Week 3: Module 3:  
Drie hamvragen: Wie dien je, hoe dien je, hoe ver ga je met dienen? 
Week 4: Module 4:  
Meten is weten: Hoe herken je dienend-leiderschap? 
Week 5: Module 5:  
Jezelf verrijken en versterken: Hoe leg je een stevige basis voor jezelf? 
Week 6: Examen + Evaluatie 
 
Doelstellingen: 

- Ontdekken van en taal krijgen voor dienend-leiderschap. 
- Meer begrip en inzicht krijgen in de eigen drijfveren, kwaliteiten en doelen. 
- Belangrijke basisprincipes organisatiepsychologie eigen maken. 
- Duidelijkheid verkrijgen over het eigen leiderschap: waar sta ik, wat wil ik? 
- De basis van dienend-leiderschap echt eigen maken. 
- Bewustwording van de invloed van de context op leiderschap. 
- Inzicht krijgen in hoe je dienend-leiderschap kunt ontwikkelen. 

 
Doelgroep: 
Ambitieuze mensen die meer willen leiden in plaats van lijden en die het verschil willen maken in het leven van 
anderen. Tot nu toe nemen naast directeuren en managers ook veel coaches/trainers/scrummasters en HR-
professionals deel aan de opleiding. 
 
Studiebelasting: 
10-15uur, de meeste deelnemers hebben aan 2 uur per module voldoende om de stof echt goed door te 
nemen en de opdrachten te maken. Daarnaast zijn ze ‘fulltime’ bezig om met het geleerde in de praktijk te 
experimenteren. 
 
Studiemateriaal: 
Echte leiders dienen (luisterboek) 
De materialen in de onlinetraining dienend-leiderschap 
 
Kwalificatie: 
Onlinetraining Dienend-Leiderschap succesvol voltooid 
 
Eindtoets: 
Ja, er is een online examen wat mensen bewust maakt van hun ontwikkeling en wat ze nog willen ontwikkelen. 
Indien het examen onvoldoende gemaakt is, krijgt je eenmalig kosteloos een gerichte opdracht om alsnog aan 
te tonen dat je je de materie voldoende eigen hebt gemaakt.  
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Trainers/coaches: 
Dr. Inge Nuijten is gedreven om dienend-leiderschap in de wereld te bevorderen. Dit 

betekent voor haar een voorbeeld zijn en anderen met plezier betekenisvol helpen in 
hun groei. Vitaliteit, (zelf)vertrouwen en communicatie nemen daarbij een centrale plek 
in. Ze houdt van uitdagingen; verwacht dat alles mogelijk is, als je maar weet wat je wilt 
en bereid bent je daarvoor in te zetten. Inge werkte voor een aantal grote organisaties 

en is op dit moment eigenaar van INSP en Redpoint Company. Vanuit die bedrijven heeft 
Inge zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling in combinatie 

met organisatie- en teamontwikkeling. Daarnaast verzorgt ze regelmatig colleges, keynotes en inspiratiesessies. 
Ze schreef onder andere de boeken ‘Wetenschap van dienend-leiderschap’ en ‘Echte leiders dienen’. Ze heeft 
een PhD in management (servant-leadership) en voelt zich rijk wanneer ze anderen kan verrijken. 
 
Praktische informatie: 

• De opleiding volg je in eigen tijd en tempo op een eigen locatie naar keuze. 
• Je betaalt voor aanvang van de opleiding (eventueel maak je een factuur aan voor je organisatie die 

binnen 14 dagen kan worden voldaan, de opleiding start na ontvangst van de betaling). 
• Je hebt 1 jaar toegang tot de online leeromgeving. 
• Indien je binnen 7 dagen na aanvang aan geeft dat de opleiding niet aan je verwachtingen voldoet, 

kun je de opleiding tegen vergoeding van € 20,- euro administratiekosten annuleren. 
• De onlinetraining is volledig eigendom van Redpoint Company en je account is alleen van en voor jou. 

Niets uit de training mag gedeeld, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden. Copyrights en 
eigendomsrecht behoren dus te allen tijde toe aan Redpoint Company. 

• Het examen vindt online plaats. Zodra je het examen online hebt gemaakt en ingestuurd, krijg je 
binnen 14 dagen de uitslag en indien je geslaagd bent, krijg je het officiële certificaat. 

 
Vergoeding: 
De investering voor de opleiding hangt af van het pakket wat je kiest. De pakketten zijn te vinden op de 
website: https://www.redpointcompany.com/online-training-dienend-leiderschap/ Het onlineaccount wat je 
krijgt bij de opleiding is niet overdraagbaar en alleen van en voor jou. Voor de extra studiematerialen, zoals 
boeken en hand-outs worden geen bijkomende kosten gerekend. 
 
Leveringsvoorwaarden: 
De voorwaarden op basis waarvan je de opleiding volgt, vind je hier. 


