Leergang intuïtief Leiderschap
Leidinggeven vanuit verbinding en daadkracht

“Het verschil
maken vanuit
echtheid”

“Ik heb een natuurlijk leiderschap ontwikkeld, dat me goed afgaat zonder dat het me energie kost. Ik heb geleerd
een besluit niet direct in een vorm te gieten. Dit geeft nieuwe kansen en mogelijkheden voor mezelf en mijn omgeving.”
Sander van Leeuwenburgh (Associate professor Radboud University)

Leergang voor beslissers met LEF!

Intuïtie en zakelijk leiderschap?
Gaat dat samen? Ja, juist!
In deze leergang maken we wetenschappelijke en persoonlijke inzichten over
intuïtie bruikbaar voor mensen in organisaties.
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Als bevlogen manager, bestuurder of ondernemer bevind je je regelmatig
in situaties waarin er extra veel van je gevraagd wordt. Er zijn nogal wat
complexe situaties om het hoofd te bieden. Momenten die vragen om visie,
helderheid en daadkracht.
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Herken je dit?
•
•
•
•

Je ervaart regelmatig druk van verschillende kanten
Je hebt te maken met belangentegenstellingen
Soms voel je disconnectie met de mensen met wie je samenwerkt
Je hebt momenten waarop je je zakelijke of persoonlijke focus verliest
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Af en toe is leidinggeven zo intensief dat je het hele weekend moet bijkomen
van je werk. Dan gaat het ten koste van je energie en plezier. In deze intensieve
en doelgerichte leergang en de daarbij horende bewustzijnstrainingen krijg je
de tools om:
•
•
•
•

Met meer lichtheid naar jezelf en situaties te kijken
Je expert- en innovatie-intuïtie te herkennen en gericht in te zetten
Meer focus, vertrouwen en verbinding te creëren in je omgeving
Meer energie en geluk te ervaren in je werk en je leven
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Een leidinggevende die in balans is en een heldere koers vaart,
is een inspiratie voor anderen. Leidinggeven vanuit vertrouwen
en intuïtie levert gelukkigere werknemers en betere bedrijfsresultaten op.

Waarom zou je een leergang van 9 maanden volgen?
Je wilt eindelijk eens echt aan de slag met jezelf, diepere inzichten krijgen, de
juiste besluiten kunnen nemen vanuit verbinding en daadkracht. Je wil een
stevige basis leggen voor leiderschap, ver voorbij je strategische en tactische
managementvaardigheden.
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“De brede doelgroep van deze leergang heeft als voordeel dat
je je samen met andere bestuurders, managers en ondernemers
ontwikkelt. Je leert van elkaars ervaringen en inzichten waardoor
de impact van de training wordt versterkt.”

“Er ontstaat
draagvlak zonder
dat ik hoef te
overtuigen”

“De verbindende rol die ik kreeg in de
organisatie voelde als een onmogelijke
opdracht. Nu word ik daar juist om
gewaardeerd. Er is zoveel veranderd, dit
had ik 10 jaar eerder willen ontdekken!”
Koos Lubbe
(Managing director Erasmus MC)

“Het traject heeft me inzicht en tools gegeven
om te vertrouwen op mijn eigen intuïtie. Vanuit
die principes kan ik nu ook mijn doelgroep beter
ondersteunen om anders te kijken en te denken.
Vervallen in oude mechanismen kan niet meer.
Dat proces werkt diep door, heel bijzonder.”
Wilco Hoogeboom (directeur Conscientia)

Inhoud
Deze leergang bevat 6 stappen die je tot een
krachtige intuïtieve leider maken.

Stap 1:
Scherp je intuïtie aan.
Vaar voortaan op een stevig innerlijk kompas in
alle omstandigheden.

Stap 2:
Omzeil de valkuil van aangepaste keuzes.
Ontdek hoe je bij jou passende keuzes maakt. En
hoe je deze in lijn brengt met de doelen van je
onderneming of (toekomstige) organisatie.

Stap 3:
Reken af met blokkades om vanuit je intuïtieve
kracht leiding te geven.
Herken je oude patronen, doorbreek je blokkades
en leer de juiste keuzes te maken op het juiste
moment.

Stap 4:
Benut de kracht van omgevingssensitiviteit.
Voel aan wat je organisatie, medewerkers,
stakeholders en klanten nodig hebben. Stem je
acties hierop af en bereik betere resultaten.

Stap 5:
Leer hoe je de grenzen van het gewone denken
doorbreekt en echt vernieuwend kunt zijn.
Vertrouwde managementstrategieën lossen vooral
de problemen van gisteren op. Maak het verschil
door nieuwe intuïtieve technieken in te zetten.

Stap 6:
Acteer met impact en creëer draagvlak.
Niemand kan meer om je heen. Je weet wat je
wilt, je dient doelen waar je vierkant achter staat
en die jouw persoonlijke belang overstijgen.

“Ik heb inzicht
en tools om te
vertrouwen op
mijn intuïtie”

Wat deze leergang
je oplevert:
• J e leert de kracht van je intuïtie aan te boren. Hierdoor maak je snel
overtuigende keuzes en vergroot je je productiviteit.
• Je leert impulsen en emoties van waardevolle ingevingen te
onderscheiden. Zodat je zuiver en integer kunt handelen.
• Je leert andere mensen te inspireren en te motiveren. Zodat je je
organisatie (directie, collega’s en klanten) daadwerkelijk dient.
• Je leert je aantrekkingskracht op anderen te vergroten doordat je
authenticiteit, zelfvertrouwen en rust uitstraalt.
• Je leert de taal om zakelijk over intuïtie te spreken, zodat intuïtie meer
ruimte krijgt in je organisatie.
• Je leert hoe je draagvlak creëert, hoe je je leiderschap versterkt en
overtuigender overkomt.
• Je leert hoe je met lichtheid en gemak leiding geeft.
• Je vindt antwoorden op jouw belangrijkste persoonlijke en zakelijke keuzes
van dit moment.

“Ik heb tijd
gewonnen door
situaties sneller te
beoordelen, sneller
aan te voelen wat
ik moet inzetten
en hoe ik dat het
beste kan doen.
Anderen merken
dat ik veel puurder
ben geworden. Ik
creëer nu veel meer
rust, hierdoor gaan
dingen nu eigenlijk
vanzelf.”
Astrid Cloosterman
(Senior Manager
Sales)

“Ik kom met
opdrachtgevers
eerder tot
de kern”

Programma
Het programma van deze leergang is zo samengesteld dat je
continu gevoed wordt in je leiderschapsontwikkeling, terwijl
het toch inpasbaar blijft in een drukke agenda. Het programma
bevat de volgende onderdelen.
•7
 dagen live trainingen - inclusief twee avondprogramma’s
In deze boeiende trainingen ontdek je wat intuïtief leiderschap
voor jou betekent. Je krijgt de tools om je inzichten direct in de
praktijk te brengen. De training vindt plaats op een prachtige en
inspirerende locatie in de natuur.
• E-learning

omgeving met wekelijkse lessen en opdrachten
Door direct aan de slag te gaan, boek je snelle en blijvende
resultaten.
• Een
 action-learning opdracht
Dit is een intuïtieve leiderschapsopdracht die je gedurende
het 9 maanden programma implementeert in je werk. De
resultaten die je boekt worden zo direct merkbaar .
• Individueel

start- en slot-assessment
Om er zeker van te zijn dat je aan de juiste doelen werkt en
deze ook bereikt.
• Tussentijdse

individuele coaching (skype)
Vind de antwoorden op jouw persoonlijke vraagstukken en
houd voortgang in je leiderschapsopdracht.
• Een
 terug naar de kerndag in de natuur
Vind tijdens deze solodag wezenlijke antwoorden op jouw
belangrijkste vraag.
•3
 peer groupcoaching sessies (online)
Bespreek je ontwikkeling en ontvang feedback van je mede
deelnemers.
• Deelname

aan een (online) besloten discussiegroep
Dit is de plek voor vragen, feedback en het delen van
successen zodat je jezelf en elkaar helpt om de gestelde
doelen te bereiken.

“Dit programma niet doen betekent vasthouden aan
het oude alsof je niets wil veranderen aan je bedrijf.”
Monique Leenen
(Business Partner Bouw een Bloeiend Bedrijf)

“Leven vanuit een sterk innerlijke
kompas maakt het verschil”
Jolien Slavenburg, trainer van deze leergang.

Docent

Bekijk samen met ons of dit programma aansluit bij jouw
doelstellingen. Plan nog deze week een kennismakingsgesprek
in. We kijken graag kritisch met je mee en informeren je over de
praktische zaken.

Jolien Slavenburg is directeur van Kernzaken.
Ruim 20 jaar begeleidt ze beslissers in het leren
vertrouwen op eigen kracht en intuïtie. Dit vanuit
de visie dat de complexiteit in organisaties roept
om mensen die vanuit een stevige verbinding met
zichzelf kunnen inspireren en innoveren.
Jolien is een ervaren coach, trainer en spreker.
Tevens werkt zij als docent en executive coach bij
Senior Leadership en Advanced Management
programma’s op Business University Nyenrode.

Stuur een mail naar info@kernzaken.nl of neem rechtstreeks

Kernzaken

Kennismakingsgesprek

contact op met Jolien Slavenburg via 06-162 901 17 of mail naar
jolien@kernzaken.nl

• 024-2070853

info@kernzaken.nl • www.kernzaken.nl

