
Locatie

Landgoed Waterland
Rijksweg 116
1981 LD  Velsen-Zuid

• Sfeervolle en inspirerende locatie
• Filevrij aanrijden (A9/A22, afslag IJmuiden)
• Vrij parkeren

Trainers/Coaches 

Eric Stecher 06-2888 6725

Arlette Bout 06-1459 8802

“Voor ons is spiritualiteit een levensader, een 
permanente inspiratiebron en helende energie. Het 
geeft inspiratie, hoop, moed, troost en liefde, 
waardoor moeilijke momenten draaglijk zijn en 
gerelativeerd worden. De mooie momenten worden 
voller en rijker. 
Doordat we ons hoofd minder prominent aan het 
werk laten, is controle niet nodig, want dat wijst op 
angst. Wij werken vanuit ons gevoel en onze Bron. 
Vertrouwen, verbinding en liefde zijn sleutelwoorden. 
Daardoor gebeurt er (zakelijk) steeds meer, terwijl wij 
minder moeite hoeven te doen”.

Contact
Nederlands Instituut voor Servant Leadership
Postbus 4
2060 AA  Bloemendaal
info@nivsl.nl
www.nivsl.nl

2-daagse training

Spiritualiteit 

in Business©

voor leidinggevenden en 
professionals

Cursusdata



  Spiritualiteit in Business
Wat levert het op
• Bevlogenheid en inspiratie: je productiviteit en 

effectiviteit kunnen sterk verbeteren
• Rust, vertrouwen en innerlijke harmonie, waardoor 

je in je persoonlijke kracht kunt komen en blijven
• Toegang tot jouw onuitputtelijke hulpbron bij het 

vervullen van je missie in leven en werk
• Creatieve ideeën, oplossingen en antwoorden bij 

zakelijke en persoonlijke vraagstukken
• Het innerlijke contact verrijkt en verdiept je 

bewustzijn, je leiderschap en zijnswijze

Werkwijze 
In de tweedaagse training maken we gebruik van 
diverse werkvormen, van aards tot spiritueel. Je 
werkt plenair, in tweetallen en individueel. 

Doelgroep
• Leidinggevenden (midden- en hoger kader) 
• HR-managers en -adviseurs
• Professionals in dienstverlenende beroepen
• Projectmanagers...

... en die ervaren hebben of er van overtuigd zijn dat 
er meer is tussen hemel en aarde en daar op 
praktische wijze toegang toe willen krijgen.

Aanleiding om mee te doen
• Je neemt al vaak intuïtief beslissingen en je wilt 

leren hoe je je intuïtie bewust kunt gebruiken en er 
op te vertrouwen

• Je wilt spiritualiteit integreren in je leiderschap, 
zowel zakelijk als privé in je verschillende rollen (als 
leidinggevende, partner, ouder)

• Je wilt gebruik leren maken van dat wat tussen 
hemel en aarde al aanwezig is en wat je nu nog 
niet benut

• Je wilt je eigen energiehuishouding beter leren 
‘managen’

2-daagse training

Wat leer je 
• Op respectvolle wijze contact maken met je Bron
• Automatisch schrijven met je Bron voor mentoring 

en oneindige inspiratie
• Je ontwikkelde denken verbinden met intuïtie en 

gevoel
• Verbinden met je werkelijke visie en missie in leven 

en werk

Opzet
De training heeft een duidelijk spiritueel element.
Door middel van vertragen en stil te worden, leer je 
beter naar binnen te luisteren en je bewustzijn te 
vergroten. Zo kun je in contact komen met je 
wezenlijke kern, de Bron. 
Tegelijkertijd wordt steeds weer het aardse element 
betrokken: het leren toepassen en integreren in de 
praktijk van wat je ontdekt.

Kosten
€ 895,- exclusief btw

Inclusief: 
• Werkmap en cursusmaterialen
• Koffie, thee, lunches, ontbijt en diner
• Overnachting
• Certificaat


