
Thema’s & onderwerpen

Basismodule:

• Empathisch luisteren

• Verhoging bewustzijn (U-theorie)

• Persoonlijke waarden binnen de 

context van een organisatie

• 4-dimensionaal waardensysteem

• Leiderschapsgedrag & 

-communicatie

Verdiepende module:

• Groots dromen met realiteitszin

• Inspireren vanuit verlangen

• Kracht ervaren vanuit kwetsbaarheid

• Scenario’s beschrijven en vanuit 

intuïtie verkiezen

• Kwaliteiten ontdekken en benutten

• Valkuilen omzetten in kwaliteiten

• Persoonlijk actieplan

Waar?

De Schone Lei

Plaszoom 500

3062 CL  Rotterdam

Young Leaders- bewust jezelf leiden!

Richting geven aan je toekomst begint nu!
Waarom zou je meedoen?

Aan het begin van je carrière is het moeilijk om de juiste keuzes te maken. Je hebt je 

opleiding afgerond of bent hiermee bezig en je stapt de maatschappij in. Je komt 

voor veel keuzes te staan: wat wil je doen, waar ga je werken, hoe maak je het 

verschil en hoe zien de komende jaren eruit? Deze keuzes vragen om persoonlijk 

leiderschap, om jezelf als ‘young leader’ bewust te leiden. Richting en inhoud geven 

aan je toekomst begint namelijk nu.

 

Wat levert dit jou op?

De opzet en aanpak zijn bedoeld om je bewuster te maken van wat je belangrijk vindt 

in het leven, nu en in de toekomst, en hoe dit tot uiting komt onder alle 

omstandigheden in relatie tot de mensen om je heen. Je zal in staat zijn de juiste 

keuzes te maken als de tijd er om vraagt, de juiste dingen te zeggen als dit nodig 

mocht zijn, de dynamiek in teams en organisaties veel beter te doorzien en daarmee 

ook gepaste en concrete actie kunnen ondernemen richting je persoonlijke missie. 

Opzet

We werken direct met enkele principes van dienend leiderschap. Je leert te luisteren 

naar jezelf en anderen op een manier waarvan je je nog niet eerder bewust was.  Dat 

bereiken wij met oefening, dialoog en plenaire terugkoppeling. Tijdens beide 

modules wordt steeds een korte theoretische inleiding gegeven, gevolgd door 

oefening en verdiepingsgesprekken. Gedurende de dagen wordt continu persoonlijk 

gecoacht.

De modules bestaan ieder uit twee aaneengesloten dagen.

De groepsgrootte is minimaal 8 personen en maximaal 16 mensen.

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

Arlette Bout & Hanno de Schipper



BEDRIJF Naam

!

Wat leer je

In de basismodule verhelder jij wat 

belangrijk is voor jou en leer je hoe deze 

waarden je eigen gedrag, beslissingen 

en communicatie sturen. Je leert ook te 

communiceren vanuit jouw waarden 

als ze onder vuur komen te liggen door 

toedoen van anderen. Daarnaast leer je 

hoe waarden zich manifesteren binnen 

jouw omgeving en de organisatie 

waarin je werkt.

In de verdiepende module kijk je naar 

wat je met jouw waarden wil bereiken. 

In deze module maak je kennis met je 

verlangens en wat jij wilt toevoegen aan 

de maatschappij. 

Je kunt antwoord geven op de vraag 

waarmee jij het verschil maakt. naar 

anderen en in organisaties. Kortom, je 

leert je persoonlijke missie in leven en 

werk inhoud en kleur te geven. Anders 

dan je tot nu toe hebt gedaan. Je 

definieert je persoonlijke ‘why’ en leert 

hoe je hier meteen een stapje 

dichterbij kunt komen. 

Voor wie

✓ Starters op arbeidsmarkt en Young 

Leaders die geïnteresseerd zijn in  

(persoonlijk) leiderschap

✓ Universitair en HBO niveau

Wanneer in 2016:

Basismodule

10 & 11 februari , 7 & 8 april 

Verdiepende module

 15 & 16 juni

Investeer in jezelf en je toekomst

Basismodule: € 595 ex btw

Verdiepende module: € 495 ex btw

Inclusief: 

• koffie, thee, lunches

• werkmap

• persoonlijk coachgesprek van 1,5-2 

uur

• feed-forward dag

• certificaat

• deelname aan Broedplaatsen met en 

bij dienende leiders uit diverse 

organisaties

• en toegang tot het NIVSL netwerk 

van dienende leiders

Begeleiders

• Hanno de Schipper 06-5239 3171

• Arlette Bout 06-1459 8802
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“Eerst vertragen dan versnellen”

Ja, ik meld mij aan!
voor : Young Leaders - bewust jezelf leiden

Naam:

Naam van je organisatie:

Straat:

Postcode           Plaats:

Telefoonnummer (mobiel):

Telefoonnummer (vast):

Email:            Handtekening:

☐	 Optie 1  
Ik doe in eerste instantie alleen mee aan de basismodule en betaal € 595 excl btw

☐	 Optie 2

Ik doe mee aan beide modules (de basismodule en de verdiepingsmodule) en betaal in delen

☐	 Optie 3
 Ik doe mee aan beide modules (de basismodule en de verdiepingsmodule) en betaal het totale bedrag in

 één keer vooruit en ontvang €50 korting (dus totaal : € 1.040,- excl. btw)


