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“Een prettige snelkookpan. Zaken waar ik al een tijd op ‘de achtergrond’ bezig was heb ik in
dit traject geconcretiseerd. Ik heb woorden aan mijn missie en doel gegeven en deze omgezet
in concrete acties. Hoe? Onder andere door feedback van groepsgenoten en trainers op de door
mij gemaakte opdrachten, niet bang te zijn om eens iets anders te proberen en de confrontatie
aan te gaan met het schildersdoek maar vooral met mijzelf.” /// Hanna van de Berg, 28 jaar
(consultant bij PiCompagny, drs. Algemene Sociale Wetenschappen) Kopstukken 2009-2010

“Kopstukken heeft me nog meer
gemotiveerd tot ondernemen. In
actie komen, niet alleen denken
maar ook doen!!! Kortom Kopstukken brengt je daar waar je je
doel achterna kunt gaan. Waar
een wil is is een weg, kreeg voor
mij echt betekenis.” /// Johanna
de Groot, 31 jaar (kunstenares, werkzaam geweest in
de zorg, een belangrijk thema in haar schilderijen)
Kopstukken 2008-2009

“Door Kopstukken weet ik welke kant ik op wil, wat ik belangrijk vind en wat mij raakt. Ik
ben (gelukkig) nog niet op het
eind-station, maar ben wél in beweging. Dat geeft rust én maakt
mij actief” /// Elja Dijkstra,
27 jaar (Algemeen coördinator
Stichting Present Utrecht, International Development
studies) Kopstukken 2008-2009

“De dromen die ik heb zijn niet
langer iets voor ‘later als ik groot
ben’, maar van hier en nu. Ik doe
de dingen die ik doe heel goed
en vooral met veel plezier. Door
Kopstukken ben ik in staat me
heel bewust te ontwikkelen en
uit alle dingen die op mijn pad
komen heel doelgericht te kiezen waar ik voor wil staan.”
/// Anne Marth Kuilder, 23 jaar (MSc. Culturele Antropologie, aanvullend jaar Theologie) Kopstukken 2007-2008

“Ik had al een paar keer van Kopstukken gehoord, maar ik wist steeds niet zeker of ik dat
wel moest gaan doen. Maar nu was het een goed moment. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding en loop rond met vragen rondom mijn identiteit, hoe ik me hierna wil ontwikkelen,
waar ik heen ga, dat soort dingen. De inspirerende mensen die ik in dit programma ontmoet
helpen me bij het zoeken naar de antwoorden die ik wil krijgen!” /// Geert Riezebosch,
25 jaar (student SPH, dichter/creatieveling) Kopstukken 2009-2010

/// Je wilt met je hoofd hart en handen van betekenis zijn in deze wereld. Je wilt meebouwen aan een
netwerk van hardwerkende en bevlogen jonge mensen. Als deelnemer aan Kopstukken ga je ontdekken:
daar waar de noden van de wereld en je talenten samenkomen, ligt je passie!
De training bestaat uit een kennismakingsweekend en
drie zaterdagen op verrassende locaties waarin boeiende
senior-leiders spreken over hun passies en hoe zij met
jeukende handen aan de slag gingen om hun dromen en
idealen waar te maken. Daarnaast bestaat Kopstukken
uit coachings- en intervisiebijeenkomsten. Samen met
betrokken en kritische gelijkgestemden werk je aan een
richtsnoer voor je leven. Wie ben je? Wat wil je berei-

ken? Hoe leer je om datgene te realiseren wat je wilt en
bij je past, en wat vergt dat van je? Op welke manier
spreekt God hierin mee?
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vervolgtraining

kosten

Voor mensen die eerder Kopstukken
hebben gedaan of een leidinggevende
functie krijgen/hebben is er op

375,- euro,
inclusief reader
en lunches,
exclusief boek

Voorlichting & intake ///
26 mei & 27 juni
Intervisie ///
8 januari

Dag
Dag
Dag
Dag

1
2
3
4

///
///
///
///

“Te vaak
blijven
belangrijke
en talentvolle leiderschapskwaliteiten
bij mensen
onaangeroerd liggen. Kopstukken voorziet in de broodnodige
ontwikkeling daarvan en levert
daarmee een belanghebbende
bijdrage aan de toekomst van onze
maatschappij.” /// Bram Rebergen
(voorzitter Raad van Bestuur
De Boei, Centrum voor welzijn
en hulpverlening te Bunschoten)

29, 30 oktober
20 november
12 februari
12 maart

Wil jij deel uitmaken van de 10 tot 15 personen die
aankomend seizoen deze spannende training aangaan?
Begint het ergens diep van binnen te knagen? Neem
contact op met charissa@broedgebied.nl ///

9 oktober 2010 een vervolgtraining.

“Kopstukken is een
vernieuwend concept voor
mensen die
meer over
zichzelf
willen leren, die hun mogelijkheden willen verkennen en die
een richting uit willen zetten in
hun bestaan. In de vormgeving
is het programma van Kopstukken vernieuwend, prikkelend en
confronterend. Het is een enorm
cadeau voor jezelf.” /// Bert de
Velde Harsenhorst (SBI training
en advies)

“Wat hebben mensen
nodig om
hun doel
te bereiken?
Succes is
nooit gegarandeerd,
maar ervoor gaan kun je wel: je
beste krachten geven, de kansen
zien en benutten, keuzes maken
en wijsheid van anderen zoeken
en tot de jouwe maken. En als je terugkijkt op het resultaat (wat dan
ook) kun je zeggen: ik heb het met
heel mijn hart en ziel geprobeerd.
Dat was goed.” /// Erica Euving
(Directeur patiëntenvereniging
Astma Fonds)

Charissa Bakema is de eigenaar van het project. Ze traint,
coacht en superviseert vanuit
haar bedrijf Feniks. Verder
doceert ze binnen het HBO
en post-HBO.

Samen met Egbert Oppenhuizen
(hoofd ‘projecten innovatie en
training’ bij YFC Nederland)
begeleidt ze het proces van de
deelnemers.

Kopstukken maakt deel uit van Broedgebied
Broedgebied is een platform om inspirerende mensen en ideeën te lanceren.
Wij geloven dat het belangrijk is om mensen en ideeën een plek te geven
waar ze laten zien wat ze kunnen en willen. De mensen die bij Broedgebied

actief zijn voelen zich betrokken bij de samenleving en willen een positief
kritische invloed uitoefenen op de maatschappij, Zij doen dit met hoofd,
hart en handen. De drie pijlers waarop het platform rust zijn: creativiteit,
training en christelijke spiritualiteit. www.broedgebied.nl/kopstukken

