
Persoonlijk Leiderschap
Vertrouwen op eigen kunnen

Als ervaren professional heeft u uw sporen verdiend op 

uw vakgebied. U heeft goed in de gaten wat er speelt 

om u heen. Toch knaagt er iets. U zou graag wat vaker 

invloed willen uitoefenen. U heeft goede ideeën, maar het 

lukt niet altijd om uw punt te maken of anderen daarvan 

te overtuigen. Om de volgende stap te zetten in uw 

persoonlijke ontwikkeling wilt u steviger in uw schoenen 

komen te staan. Meer vertrouwen op eigen kunnen.

Herbezinning op talent

U merkt dat u jarenlang op de automatische piloot heeft 

gewerkt en wellicht bent vergeten waar u goed in bent. 

Wat uw talenten en passies zijn. Of u beseft dat u het 

soms lastig vindt om besluiten te nemen. U zou graag 

daadkrachtiger en besluitvaardiger zijn. Wat zijn uw 

kwaliteiten en talenten? Waar krijgt u energie van? En 

waarvan juist niet? In deze training staan we stil bij deze 

vragen. U gaat op zoek naar wie u bent en naar wie u wilt 

zijn. Dat is een spannend traject, waarbij u ontdekt wat uw 

kwaliteiten zijn en welke eigenschappen u soms in de weg 

zitten. U analyseert wat goed gaat en waar u soms tegenaan 

loopt. U ontdekt welke kwaliteiten u hebben gebracht waar 

u nu bent. En wat u nodig heeft om verder te groeien als 

zelfbewuste professional.

Uw persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijk leiderschap betekent dat u zelf in actie komt. 

Hoe u zaken anders wilt aanpakken. Zodat u uw handelen 

weer in lijn brengt met uw kwaliteiten en uw waarden. 

Daardoor wordt u effectiever, krijgt u ook weer plezier in 

zaken en gaat de energie weer stromen. 

Doordat u meer inzicht heeft in uw eigen patronen en 

motieven is het ook gemakkelijker om ze bij anderen te 

herkennen. U heeft sneller in de gaten waarom er weerstand 

ontstaat in gesprekken. U leert uw prioriteiten voorop te 

stellen en minder afhankelijk te zijn van de plannen van 

anderen. Kortom: u leert te vertrouwen op eigen kunnen. 

Deze training helpt u om een stap te maken in uw 

persoonlijke ontwikkeling. U bent effectiever in uw werk, u 

krijgt meer grip op uw eigen doelen en u maakt beter contact 

met anderen. 

Groepsproces

U volgt deze training in een groep van 

professionals met een hbo- of wo-denk- en 

werkniveau. De groepen zijn zeer divers van 

samenstelling. Deelnemers aan deze training zijn 

werkzaam in profit- en non-profitorganisaties, 

onder andere als beleidsmedewerker, projectleider, 

ICT-professional en beginnend leidinggevende. 

Dankzij de persoonlijke casuïstiek krijgt u een 

verhelderende blik in de keuken van een totaal 

andere branche of sector. De groep vormt een 

belangrijk onderdeel van de training.  Onderlinge 

feedback helpt bij het bewust worden van eigen 

zelfbeeld en blinde vlekken. Indringende vragen 

over en weer helpen bij het verder ontdekken van 

belangrijke essenties die onder de oppervlakte 

liggen. Zo vormen deelnemers een belangrijke 

spiegel én supportgroep voor elkaar. 

Leerdoelen en intakegesprek

Het intakegesprek is een wezenlijk onderdeel van 

de training. Tijdens dit gesprek bepaalt u samen 

met de trainer de leervraag en de leerdoelen. 

Onderdeel van de voorbereiding op de training is 

een uitgebreide vragenlijst.



‘
Praktische informatie

www.horizontraining.nl

Persoonlijk programma

Het programma bestaat uit een theoretisch deel en een 

groot aanbod aan praktische oefeningen. De inhoud wordt 

zorgvuldig afgestemd op de leerdoelen van de deelnemers. 

Daarbij is volop aandacht voor voorbeelden uit uw eigen 

praktijk. Door te oefenen met de andere deelnemers krijgt u 

meer inzicht in uw gedragspatronen en uw effectiviteit. 

Optimale begeleiding

U krijgt een vaste trainer die het gehele programma verzorgt. 

Verder krijgt u toegang tot onze digitale leeromgeving, waar 

u opdrachten en aanvullende informatie vindt. 

Resultaat van de training

Na afloop van de training beschikt u over meer 

zelfkennis en heeft u inzicht in uw eigen drijfveren 

en motieven. U heeft een grote stap gemaakt in 

uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. U 

zult in uw werk merken dat u sneller tot de kern 

van de zaak komt en dat u beter in staat bent om 

met een passende oplossing te komen. Door u zelf 

beter te kennen hebt u meer grip op uw omgeving 

en de mensen met wie u samenwerkt. Persoonlijk 

leiderschap betekent dat u vanuit ontspanning met 

zelfvertrouwen en lef kunt functioneren. 

Programma en prijs

 Tweemaal twee aaneengesloten dagen met 

avondprogramma en overnachting 

Locatie: Garderen, Doorn, Wolfheze of Zeist

Voorbereiding: intakegesprek van een uur

Trainingsprijs € 2.850,- inclusief intakegesprek, exclusief 

BTW en accommodatiekosten à € 695,-

Data
Voor actuele data kijk op onze website.

Meer informatie

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kunt u  

contact opnemen met Mink Zijlstra: T 088 - 55 60 217  

of mail zijlstra@horizontraining.nl

Deelnemers over  
Persoonlijk Leiderschap

' Je hebt het, je kunt het, maar gebruik het 

op een andere manier”. Dat is eigenlijk 

de kern van deze training; je komt er 

omdat je je op een bepaald terrein wilt 

ontwikkelen, omdat je ergens vastloopt. Ik 

wilde beter leren communiceren en mensen 

in adviesgesprekken de ruimte geven om 

hun verhaal te doen, zodat deze gesprekken 

soepeler en prettiger verlopen. Daarvoor 

moest ik leren om een stapje terug te doen 

en erop te vertrouwen dat je gezamenlijk tot 

een oplossing kunt komen.'

Deelnemers

Maximaal tien deelnemers 

Hbo- of academisch werk- en denkniveau 


