
Ontwikkel
programma 
Say Ya! HIKE

S A Y  Y A !

V O O R  L E I D I N G G E V E N D E
P R O F E S S I O N A L S



De wereld om ons heen verandert
continu. Jij als leider ook. 
Je wilt betere keuzes maken en
een verandering in gang zetten die
écht bij jou past. 
Zodat je doelen bereikt, successen
behaalt en jezelf en anderen verder
brengt.
Hierdoor stijgt jouw werkplezier,
betrokkenheid en zorg je goed
voor jezelf en je team.
Dit draagt bij aan optimale en
langdurige prestaties. 
Dat vergt aandacht en maatwerk -
iets dat je misschien niet altijd
hebt. 

Say Ya! heeft special hiervoor
ontwikkelprogramma ’Say Ya!
HIKE’ ontwikkelt voor
leidinggevenden. 



In dit ontwikkelprogramma leer je: 

 

Om je persoonlijke welzijn te verbeteren.

Om je zintuigen te prikkelen waardoor er

ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten.

Je leert stapsgewijs een verandering van je

leiderschap in gang zetten.

Je leert hoe je betekenisvol en met meer

impact je leiderschap en leven kunt

inrichten.

 
Vanzelfsprekend werken we met iedere
leidinggevende aan andere behoeftes.

Daarom is het programma altijd maatwerk. 
 

In dit document vind je het programma.



Overzicht 
Authentiek leiderschap

HIKE 1, 1-op-1 coaching week 3-7 april 
(datum in overleg)

 
Authentiek leiderschap

HIKE 2, groepsHIKE 20 april
 

Inspirerend leiderschap
HIKE 3, 1-op-1 coaching week 8-12 mei 

(datum in overleg)
 

Inspirerend leiderschap
HIKE 4, groepsHIKE 17 mei

 
Resultaatgericht leiderschap

HIKE 5, 1-op-1 coaching week 30 mei-2 juni 
(datum in overleg)

 
Resultaatgericht leiderschap

HIKE 6, groepHIKE 15 juni
 

Nieuw perspectief
HIKE 7, 1-op-1 coaching week 26-30 juni 

(datum in overleg - deze HIKE is optioneel)
 

Inclusief leiderschap
HIKE 8, groepsHIKE 13 juli

 
De 1-op-1 HIKES duren 1,5 uur per keer en groepsHIKES

duren een dagdeel inclusief lunch.
 





HIKE 1 & 2

SAY YA!



1-op-1 coaching en groepsHIKE
Week 3-7 april (datum in overleg) en 20 april 

Authentiek leiderschap
 
Kern:
Het ‘up to date’ houden van je identiteit is een levenslange taak.
Wie ben je? Wat vind je belangrijk in je leiderschap? Weet jij
waar jij met jouw bedrijf of team heen wilt? Zijn de rollen
duidelijk? Een duidelijke visie en koers zorgen voor een stabiel
team. Als jij weet waar je heen wilt en dit kunt uitdragen, weten
jouw medewerkers wat er van hen verwacht wordt. Daarom is
het goed om in eerste instantie te bepalen waar jij voor staat en
welke manier van leiderschap bij jou past. 

We gaan hiernaar op zoek. Zodat je richting kunt bepalen.
Zowel je eigen rol binnen de organisatie, als de rol van jou
binnen de maatschappij wordt uitgekristalliseerd. 

Na deze module kun je aan de slag met:
·       Betere keuzes maken in je leiderschap en hoe je leeft;
·       Het verder uitdragen van jouw visie op een manier die bij
        jou past;
·       Gerichte keuzes maken die zorgen voor duidelijkheid en 
        stabiliteit in jouw team;



HIKE 3 & 4

SAY YA!



1-op-1 coaching en groepsHIKE
Week 8-12 mei (datum in overleg) en 17 mei 

Inspirerend leiderschap
 
Kern: 
Jouw bedrijf of jouw team draait niet om één persoon. Je hebt
elkaar nodig om succesvol te zijn. Stel dat je zo optimaal
mogelijk gebruik kunt maken van alle aanwezige sterke
eigenschappen. Dát gaat zorgen voor intrinsieke doelen en een
effectieve samenwerking. Ontdek jouw sterke eigenschappen
en inspirerende competenties. Voeg waarde toe aan je team.
Ontdek ook de sterke eigenschappen van jouw mensen, zet
deze optimaal in en floreer als team! 

Na deze module kun je verder aan de slag met:
·       Het motiveren van medewerkers om hun sterke    
        eigenschappen in te zetten;
•       Het faciliteren en creëren van groei in inspirerende     
        competenties en onderlinge samenwerking;
•       Doen waar je goed in bent en persoonlijke waarde 
        toevoegen aan het team.



HIKE 5 & 6

SAY YA!



1-op-1 coaching en groepsHIKE 
Week 30 mei-2 juni (datum in overleg) en 15 juni

Resultaatgericht leiderschap
 
Kern: 
Aandacht besteden aan hoe je productief je tijd besteed. 
Wat betekent dat voor jou? 
Hoe is het met je energiebalans? Hoe zorg je voor minder
afleiding? Beslissingen nemen in stressvolle situaties is
misschien niet altijd verstandig, soms is het wel nodig. 

We reiken je tools aan waarmee je aan de slag kan met het
langdurig verbeteren van resultaten door je eigen kracht te
vergroten. 

Na deze module kun je verder aan de slag met:
·       Efficiëntie aanbrengen in je manier van werken;
·       Energiek en zinvol leiderschap, jezelf zijn; 
•      Gerichte beslissingen nemen in stressvolle situaties.



HIKE 7

SAY YA!



1-op-1 coaching
week 26 juni - 30 juni (optioneel, datum in overleg)
Deze HIKE is optioneel in dit traject.

Nieuw perspectief
 
Kern
Echt je doelen realiseren vraagt om een gedragsverandering. 
Je leert hoe je vanuit een nieuw persepectief goede doelen
maakt. Doelen die werken en passen bij wat je belangrijk vindt
in je toekomstige leiderschap. Waar heb je passie voor? Hoe
zorg je voor échte impact in je team? 

Vervolgens leer je via een eenvoudig model hoe je doelen kunt
stellen die haalbaar zijn. Hoe je gedrag kiest wat hierbij past en
tot succes leidt. 

Na deze module kun je aan de slag met:
·       Het inzetten van tools om verschillende perspectieven om 
        te zetten in een actieplan;
·       Concrete tools om je doelen te realiseren;
·       Een bewuste leiderschapsrol die écht bij je past.



HIKE 8 

SAY YA!

8



GroepsHIKE
13 juli

Inclusief leiderschap
 
Kern
Als leider ben je van waarde, dat mag gezien en gemerkt
worden! Op het moment dat jij weet wat er leeft in je team, kun
je hierop inspelen en jouw waarde op het juiste moment en op
de juiste plek laten gelden. Dat kan gaan over binden en boeien
van je teamleden, misdragingen of conflictresolutie.

Waarschijnlijk vind je het zelf ook prettig als er oprechte
interesse is voor jou. Door ook oprechte interesse te tonen in
jouw medewerkers en door het goede voorbeeld te geven in
samenwerken zorg je ervoor dat de productiviteit verbeterd,
jouw medewerkers zich verbonden voelen en dat ze meer
werkplezier ervaren.

Na deze module kun je aan de slag met:
·       De ontwikkeling van eigen initiatief van mensen in de 
        organisatie;
·       Open en eerlijke gesprekken voeren met jouw 
        medewerkers; 
·       De input die jij van jouw medewerkers krijgt. 



GOED OM TE
WETEN

SAY YA!



Data start in april 2023

Start intakes 21-30 maart 

HIKE 1-op-1 sessies: Data in overleg: 20/31 maart

intakegesprek, week 3-7 april, week 8-12 mei, week 30 mei-

2 juni, week 26-30 juni

HIKE-groep sessies: 20 april, 17 mei, 15 juni, 13 juli 

Locatie: De Boshut, Schaijk

In het programma doen maximaal 10 deelnemers mee. 

Het programma is gebaseerd op de

zelfdeterminatietheorie, Schwartz waarden, de Elinor

Ostrom principe en best practices. 

Het programma bestaat uit 7 en optioneel 8 sessies.

Waarvan drie/vier (HIKE) 1-op-1 sessies van 1,5 uur per keer

en vier HIKE-groep sessies van een dagdeel inclusief lunch. 

Voorafgaand aan het programma krijg je een uitnodiging

voor een intakegesprek om o.a. jouw coachdoel goed in

kaart te brengen.



Huiswerkopdrachten
Na afloop van elke sessie ontvang je huiswerkopdrachten, waar je per
keer één tot twee uur mee bezig bent. Écht veranderen doe je namelijk
in de praktijk. 

Certificaat
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname
Het is belangrijk dat je een goede basisconditie hebt om 2/3 uur per
groep sessie te HIKEN. 

Investering
Deelname aan het programma van 7 sessies, per persoon | € 2.175,00

Deelname aan het programma van 8 sessies, per persoon | € 2.475,00

Alle prijzen kunnen BTW-vrij worden aangeboden. 

In vier termijn betalen is mogelijk. 

Hartelijke groet, 
Jara van der Steen 

T: 06 55 55 00 46 
E: welkom@say-ya.nl            
W: www.say-ya.nl

mailto:welkom@say-ya.nl
http://www.say-ya.nl/


Neem snel contact met ons op om je aan te melden.
Stel vooral ook je vraag, mocht je hier behoefte aan hebben.

Zie: https://say-ya.nl/say-ya-hike/

T: 06 55 55 00 46

Zien we jou binnenkort?





www.say-ya.nl

https://say-ya.nl/

