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“True leaders don’t force people to follow. They invite 
them on a journey” 

 

Essentie van de opleiding Transformationeel Leiderschap 
In deze opleiding staat de groei tot transformationeel leider centraal. De 
ontwikkeling van leiderschap is vormgegeven in drie fasen, die zeven niveaus van 
persoonlijke en professionele groei omvatten. De opleiding vertrekt vanuit het 
gedachtegoed van Joseph Campbell en het systemische denken van Bert Hellinger.  
 
De opleiding is opgebouwd uit drie modules  
• Basisopleiding: Reis van de Held 
• Vervolgopleiding: Hardvochtige Empathicus 
• Excellente opleiding: Strijder van het Licht 

Basisopleiding “Reis van de Held”  
Centraal staat het spanningsveld tussen ontwikkeling van het zelfvertrouwen 
(centrum) en de ander (validatie, waarderingen). Deze opleiding weerspiegelt de 
eigen ontwikkeling in de organisatieontwikkeling.  
Deze leiders geloven dat ze het verschil kunnen maken in hun organisatie. Het zijn 
moedige leiders. Ze durven op weg zonder kaart in organisatieveranderingen. Deze 
leiders houden nooit op zelf te leren. 
 
Vervolgopleiding “Hardvochtige Empathicus”  
Hierin staat centraal de harde en zachte kant van zowel de organisatie als de leider 
in persoon. Deze opleiding gaat in op de procesontwikkeling in de organisatie als 
spiegel van de voortgaande eigen ontwikkeling.  
Deze leiders zijn gedreven door principes en waarden. Ze kunnen omgaan met 
complexiteit, paradoxen en onzekerheid in organisaties. 
 
Excellente opleiding “Strijder van het Licht” 
Hierin staat het geheugen en geweten van de organisatie centraal als spiegel van 
het eigen hogere bewustzijn.  
Deze leiders geloven in hun potentieel voor de organisatie. Ze hebben een droom en 
treden de organisatie in vanuit innerlijke kracht.  
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“Een Reis op Weg naar Meesterschap in Leiderschap: 
 Passie wordt Compassie” 

Organisatie 
Elke module is opgebouwd uit: 

1. Introductiedag 
2. Acht dagen opleiding in het buitenland 
3. Reflectiedag met certificering 

Passerel organiseert deze opleiding in Egypte aan de Rode Zee. De ervaring leert 
dat deze omgeving zeer bepalend is voor het verkrijgen van andere perspectieven. 
De omgeving wordt als exclusief leermiddel ingezet en zorgt voor het doorbreken 
van patronen en paradigmaverschuivingen. Leiders transformeren in leiders die de 
organisatie leiden vanuit synchroniciteit.  
 
Studie-inzet per module 
Contact: 90 uur. 
Literatuurstudie: 206 uur. 
Intervisie en eindopdracht: 40 uur 
 
Resultaat 
Na deze opleiding is je blik als leider verruimd: je bent een authentiek leider, 
innerlijk gedreven, een ethisch en integer leider, synchroon in hard en zacht. 
Innerlijke zekerheid, visie en intenties gaan samen met efficiëntie en goede 
communicatie en besluitvorming. Sturen op resultaat en relaties, waarbij je 
functioneert als het geweten van de organisatie. 
 
Passerel 
Passerel richt zich op de ontwikkeling van persoon, team en organisatie. Dit vanuit 
een holistische visie: zowel fysiek, emotioneel, cognitief, sociaal en spirituele 
processen worden bewerkstelligd. In het dynamische proces van persoonlijke en 
organisatieontwikkeling kunnen vraagstukken en problemen voorkomen die 
stagnerend werken. Passerel vervult in dit proces een brugfunctie: het leggen van 
verbindingen, tussen mens, team en organisatie.   
 


