
Business Maestro 

Wij geloven dat leiderschap zich manifesteert als je ‘impact hebt in 

voorspelbare én onvoorspelbare situaties’. 

Met het programma Business Maestro gaan we naar de essentie van 

leiderschap en zullen de musici van het orkest je uitdagen en leren om er 

krachtig te stáán, leiderschap te tonen, impact te hebben. Helemaal als jezelf. 

Het dirigeren van een orkest vereist ambacht, creativiteit en originaliteit. 

We laten je het creatieve en voortbrengingsproces ervaren en creëren 

memorabele leermomenten die je kunt toepassen in je eigen leven, team 

en organisatie.  

Hiermee versterk je je persoonlijke leiderschap met meer zelfkennis, 

diepere zelfacceptatie en praktische toepassing van de hierbij passende 

vaardigheden. Op jouw authentieke manier. 
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Resultaat 
Na afloop van het programma Business Maestro: 

๏ Ben je geïnspireerd over jouw leiderschap 
door de muziek van musici als de meest pure, directe spiegel van jezelf en je 
talenten 

๏ Ben je je meer bewust van je overcapaciteit 
waardoor je beter in staat bent om snel te focussen op dat wat nodig is, op ieder 
moment 

๏ Kun je beter bevatten, begrijpen en begrepen worden 
doordat je meer puur, repetitief en compleet luistert met woorden, klank, 
intonatie en lichaamstaal 

๏ Ben je je meer bewust van de manier waarop je beweegt 
waardoor je je fysiek en mentaal vrijer en prettiger voelt 

๏ Kun je houding-, gedrag- en leerpatronen herkennen die stimuleren en beperken 
en je leiderschap inzetten in jouw situaties om deze te versterken of te 
doorbreken 

๏ Heb je je balans versterkt tussen intuïtie en wilskracht 
waardoor je meer gebalanceerd leeft en werkt 

๏ Heb je je verrijkt met de voor jouw leiderschap essentiële attitude, kennis en 
vaardigheden  

๏ Kun je jezelf sterker inzetten als instrument 
ten behoeve van het hele orkest, je hele team. 

Opbouw programma 
Business Maestro bestaat uit één hele dag en 2 episodes van 2 aaneengesloten dagen; 
vijf dagen in totaal. Na iedere episode volgt een tussenperiode van ongeveer 2 weken 
waarin je met jouw inzichten gaat interacteren met je omgeving door een aantal 
technieken verder te oefenen en met je team concrete dingen gaat behouden/
verbeteren/creëren. De afronding van iedere episode bestaat uit het expliciet krijgen 
van je doelen voor de komende periode. 
De laatste dag bestaat volledig uit het in de praktijk brengen van alle geleerde attitude, 
kennis en vaardigheden. Deze dag beschikken we over een compleet orkest en wordt 
de generale repetitie en concert met publiek de afronding van het programma. 
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Dag 1: De partituur 
Het verhaal, de noten, de mensen 

We leren over het symfonieorkest, haar musici en de dirigent. Een korte reis door de 
geschiedenis leert dat er een parallel is tussen leiderschap en dirigeerstijl in de 
verschillende periodes. Het symfonieorkest als organisatie is op papier een dramatisch 
model: Te veel specialisten op een te klein oppervlak. Toch werkt het. Hoe werken en 
communiceren musici in het orkest en wat zijn de eigenschappen die een dirigent 
moet bezitten om dit te leiden? 

Alles wat klinkt staat in de partituur. Hoe zit deze in elkaar? Het notenlezen is hierbij 
niet van belang. Het gaat om de structuur. Hoe maak je je eigen organisatiepartituur? 
Het dirigeren wordt vervolgens direct in de praktijk gebracht. De hele dag staat er een 
strijkkwartet tot onze beschikking om de diverse eigenschappen van het dirigentschap 
in de praktijk te brengen. 

De muziek van het ensemble is een directe spiegeling van je persoonlijkheid, houding 
en uitstraling. Wij helpen je bewust te worden van deze eigenschappen en gaan 
daarmee aan de slag. 

Dag 2 en 3: De repetitie 
De gezamenlijke interpretatie 

Repeteren is een zorgvuldige balans tussen verwachting en verrassing. Hoe bouw je 
een team op en wat houdt dit team scherp? Alle onderdelen hebben als beginsel de 
balans tussen hoofd, hart en benen. Welke (bedrijfs)omstandigheden fluisteren de wil 
om iets te bereiken (hoofd) en het loslaten (lichaam)? Welke rol speelt adem bij je 
communicatie en welke bij ontspanning? Wat hoor je nog meer wanneer je je er bewust 
van bent dat er nog veel meer te horen is (‘luisteren in het kwadraat’)? 
Wanneer je inzicht hebt in de werking van deze elementen, kun je werken aan het 
dagelijks inzetten hiervan, met als resultaat meer impact met jouw leiderschap. 

Tijdens deze repetitieperiode schep je de voorwaarden voor een mooi concert. Hierom 
staan deze twee dagen in het teken van persoonlijke ontwikkeling en zelfmanagement, 
bij voorbeeld: gedrags- en beïnvloedingsstijlen, communiceren, (persoonlijke) 
weerstand herkennen en hanteren, omgaan met dilemma’s. 
Welke onderwerpen van toepassing zijn, is een direct gevolg van de oogst van de 
eerste dag. 
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Dag 4 en 5: Het concert 
Je ultieme leiderschap 

Wat is het verschil tussen een repetitie en een concert? Hoe ga je om met zenuwen en 
onverwachte zaken en kun je veranderingen ombuigen naar iets goeds? Waar zit 
inspiratie en durf je je ware ik te laten zien? 
Het concert gaat over concentratie, over ‘in het moment zijn’(flow), veranderingen en 
een ultiem leiderschap om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dan gaat de poort 
open en komt magie om de hoek kijken. 

Borging 
Na het programma helpen we je om het geleerde in jouw praktijk te borgen met 
behoeftegestuurde, persoonlijke counseling en verankering in je stijl van leiding geven 
die past bij de (gewenste) cultuur van je organisatie. 

Waarom nu? 
Ik wil weerbaarder en daadkrachtiger worden om de impact te hebben die juist nú 
nodig is! 

Ik heb al zoveel geleerd en geprobeerd, nú is het tijd om de trucjes voorbij te gaan! 

Kosten 
Deelname voor 5 dagen:   € 4.200 
Arrangement:      € 360 
Overnachtingen:      € 400 

Alle bedragen zijn per deelnemer en excl. 21% BTW. 

Management Development 
Indien dit programma wordt opgenomen als onderdeel van een Management 
Development programma, maken we maatwerk afspraken over zowel de fit met de 
kernwaarden en de actuele situatie van de organisatie als over de kosten. 
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Team 
Deze opleiding wordt verzorgd door: 

Marcel Geraeds: Dirigeren, authentiek leiderschap 
Wim Kweekel: Persoonlijke impact met leiderschapsattitude, -kennis en  
   -vaardigheden 
Thierry Maes: Persoonlijke impact in groepsdynamiek 
Stephany Turton:  Bewust van je lichaam. 

Samen gaan voor groei! 
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