
Intensief 6 maanden 
leiderschapsprogramma 

Speciaal voor managers, teamleiders, project- 
leiders, programmamanagers en adviseurs  
begeleid ik dit intensieve 6 maanden leiderschaps- 
programma. Het programma is bewezen succesvol 
in de praktijk en onder licentie van Marieke van 
Ginkel van Drijvende Kracht. Je leert de kunst van 
mensen meekrijgen en verdiept je leiderschap  
op 3 niveaus: 

1. Leid jezelf. Je hebt je eigen visie glashelder. Je kent 
 je gedragspatronen en overtuigingen van haver tot 
 gort, zodat ze je niet meer belemmeren om te doen 
 wat je verlangt. Je hebt regie over je eigen agenda, 
 stress- en energieniveau. 

2. Leid je team. Je weet hoe je je team zo aanstuurt 
 dat het zelfstandig functioneert en je verwachtingen 
 overtreft. Je hebt inzicht in de onderstroom waardoor
 je op het juiste moment handig intervenieert en de 
 hoeveelheid ‘gedoe’ minimaliseert.

3.Leid je omgeving, klant en opdrachtgever. Je weet 
 hoe je groepen meeneemt in het behalen van je 
 doelen. Je draagt je visie glashelder, krachtig en 
 aanstekelijk uit. 

Het leiderschapsprogramma  
bestaat uit 3 modules. 

Module 1 
Je leert de basics van leiderschap, waarmee je iedere 
groep naar resultaat begeleidt. Je leert aan de hand 
van deze basics, hoe je overkomt als leider en wat 
jouw sterke en zwakke punten zijn, ook op non- 
verbaal niveau. Je leert waar ruimte is voor groei in 
jouw leiderschap. Met de basics van Neuro Linguïstisch 
Programmeren (NLP) krijg je optimaal inzicht in jouw 
persoonlijke koers en onbewuste belemmeringen.   

Module 2 
Je leert de basics van teamcoaching, waardoor je 
leert teams te begeleiden naar een zelfstandige en 
resultaatgerichte manier van werken. Je ervaart hoe 
je effectief intervenieert bij weerstand en conflict in het 
team en weet dit om te buigen in effectief gedrag.  
Je kunt werken met de onderstroom en jezelf inzetten 
als instrument. Je leert onderscheiden welke emoties in 
de onderstroom van jou zijn en welke van de groep. 

Module 3 
Je leert de basics van systemisch kijken. Hoe je  
problemen in teams snel analyseert en oplost. Je weet 
hoe je een opdracht zo aanneemt, dat je optimaal van 
waarde kunt zijn, maar ook waar kunt maken wat je  
belooft. Je oefent met meerdere praktijkcasussen. 

Als resultaat van dit programma: 
• Weet je hoe je een zelfstandig team creëert,  
 waarin je mensen uitnodigt hun unieke waarde  
 te ontdekken en in te zetten.
• Heb je jouw eigen visie en strategie helder voor 
 ogen waardoor je weet hoe je optimaal van  
 betekenis bent.
• Ervaar je weer ruimte en vrijheid in je agenda voor 
 je eigen ontwikkeling.
• Ben je meester in het ‘lui leidinggeven’: benut je jouw 
 intuïtie en weet je precies op welk moment je welke 
 slimme interventies doet.
• Je ontdekt en benut de specifieke oplossing voor 
 jouw teamprobleem.  

Leiderschap leer je door te doen. Aan de slag met 
een paard! 
Tijdens deze trainingsdagen gaan we aan de slag 
met paardencoaching. Dit is, ook als je niets met  
paarden hebt, één van de meest effectieve vormen 
van leiderschapstraining. Paarden kijken niet naar een 
visitekaartje, zij reageren direct op jouw houding en 
gedrag.



Vervolg

Je krijgt een haarfijn inzicht in de effecten van jouw 
leiderschap, ook op non-verbaal niveau. Daarnaast 
kun je door met paarden te werken, oefenen met 
nieuw leiderschapsgedrag in een veilige leer-  
omgeving. Paarden geven je daarin loepzuivere 
feedback. Ben je bang voor paarden? Laat je dan 
niet weerhouden. Alle oefeningen zijn naast het  
paard en niet op het paard.

Deze training is helemaal geschikt voor je als je…
• Jezelf graag snel ontwikkelt in een kleine groep 
 gelijkgestemden.
• Bij voorkeur ervaringsgericht leert. 
• Open staat voor jouw enorme potentieel aan 
 leiderschap. 

Deze training is minder geschikt voor je als je…
• Je niet wilt erkennen dat leiderschap bij jezelf begint. 
• Niet van eerlijke en directe feedback houdt. 
• Je liever leiding wilt geven vanuit macht.

Waarom een intensief 6 maanden programma?
Het leiderschapsprogramma loopt over een periode 
van 6 maanden. In de trainingsdagen met de paarden- 
coaching doe je veel en diepgaande inzichten op. 
Persoonlijk en professioneel. Ervaring leert dat het tijd 
vraagt om deze inzichten te implementeren in je  
dagelijkse werkpraktijk. Door in een kleine groep  
gelijkgestemden 6 maanden aan de slag te gaan,  
heb je voldoende tijd om met behulp van de groep en 
van mij als coach, betekenisvolle veranderingen  
tot stand te brengen.

Wat krijg je tijdens dit jaarprogramma? 
• 3 modules verdeeld over 6 intensieve live  
 trainingsdagen, waarin je je leiderschap versterkt 
 door verschillende krachtige methodieken. In deze 
 dagen doe je minimaal 4 sessies paardencoaching,
 individueel en als (leider van een) team. Deze dagen
 vinden plaats in een prachtige omgeving waarin je
 op en top wordt verzorgd. Je werkt in optimale  
 ontspanning met grote stappen aan je eigen  
 ontwikkeling.
• Een videoanalyse van (delen) van je eigen 
 leiderschapssessie.
• Deelname aan een besloten whatsapp groep. 
• Tweewekelijks een online groepscoaching (10 keer, 
 60 minuten).

• 4 keer exclusieve 1-op-1 begeleiding (4 keer, 
 45 minuten).
• Een persoonlijkheidsanalyse DISC, Denkstijlen en 
 Drijfveren waarmee je je zelfkennis vergroot en leert 
 hoe je motiveert. 
• E-boek “Hoe geef je leiding zonder de baas te zijn?” 
 van Drijvende Kracht als naslagwerk.

Praktische informatie

Bekijk hier de inhoud van het volledige programma. 

Data trainingsdagen 
De data voor de live trainingsdagen staan op de  
website. We trainen van 09.30 – 16.30 uur. De trainingen 
starten op de prachtige locatie van Uitgerust voor Zaken.  
In de middag trainen we verder in een paardenbak  
in de buurt van Uitgerust voor Zaken.

Aanmelden 
Heb je interesse? Meld je dan aan voor een intake-  
gesprek. Er is door het intensieve karakter van de  
training een beperkte beschikbaarheid (maximaal  
8 personen). 

  Ik meld mij aan voor 
  een intakegesprek. 

Tevredenheidsgarantie
Ik ben overtuigd dat dit programma heel waardevol 
voor je is. Ik geef je een unieke tevredenheidsgarantie. 
Ben je na de eerste trainingsdag niet tevreden en 
meld je mij dit direct? Dan krijg je het volledige  
inschrijfbedrag retour.


