
•  Wil jij als professional meer de  
regie in eigen hand nemen? 

•  Wil jij bewust aan de slag met je 
persoonlijke ontwikkeling op een  
manier die ook écht bij jou past? 

•  Wil jij minder het gevoel hebben dat  
de situatie jou stuurt en juist het 
omgekeerde bereiken?

Vergroot je effectiviteit met deze training
Direct in jouw eigen werksituatie toepasbaar

Module 1: Op locatie 
Wat houdt persoonlijk leiderschap in?

Wat motiveert mij en hoe kan ik dat zelf beïnvloeden?

Module 2: Online
Jouw persoonlijkheid en werkstijl als uitgangspunt

Bewust worden van mindsets en overtuigingen

Module 3:  Op locatie
Prioriteiten stellen

De aandacht richten op dat wat echt belangrijk is

Module 5: Op locatie
Communicatiemethodieken toepassen

Omgaan met weerstand, het ‘moeilijke gesprek’ voeren

Module 4: Online
Communicatie als belangrijkste instrument 

Gesprekstechnieken leren en feedback toepassen

Doe mee met onze training 
Persoonlijk leiderschap

Deze training geeft je meer inzicht in jezelf en  
in de manier waarop jij de regie kunt nemen in  
verschillende situaties. Door meer begrip te  
krijgen van wat er speelt, kun je soepeler met  
uitdagingen omgaan en kun je uiteindelijk meer  
bereiken. Er ligt veel focus op communicatie en  
op het praktisch toepassen van inzichten. In de 
groep leer je ook van elkaar. Wij geven de training 
deels online en deels op locatie in de regio’s  
Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland.

Neem zelf de regie:  
een praktische training
 
Persoonlijk Leiderschap vraagt om zelfkennis.  
Herkennen en accepteren wat je van nature  
gemakkelijk afgaat en waar je meer energie in  
moet steken. In onze training draait het om de  
interactie tussen jou en je (werk)omgeving,  
hoe je daar de regie in kunt nemen en op die  
manier ook meer impact kunt hebben. Niet  
geforceerd, maar passend bij jouw identiteit. 
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Na de training heb je meer impact op je  
omgeving, omdat: 
•  jij beter de regie kunt nemen in (werk)situaties,  

met respect voor anderen en jezelf;
•  jij anderen beter begrijpt en de communicatie beter 

op de ander af kunt stemmen; 
•  jij je eigen belemmerende overtuigingen herkent;
•  jij betere handvatten hebt om prioriteiten te stellen;
•  jouw communicatietechnieken verder zijn ontwikkeld.

Wat mag je verwachten?
•  Intensieve begeleiding door ervaren adviseurs 

en specialisten.
•  Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt 

de training plaats in Zeeland, West-Brabant of 
Zuid-Holland.

•  De mogelijkheid om tijdens en aansluitend aan 
het programma online een persoonlijk gesprek 
te hebben over de toepassing van het geleerde 
op jouw specifieke situatie.

•  De training wordt gegeven in de ochtenden 
van 08.30-12.30 uur.

• De kosten voor het totaalpakket van vijf  
 modules: € 1.295,- (ex. BTW)

Data 2023
Module 1:  14 februari op locatie 
Module 2:  7 maart online  
Module 3:  21 maart op locatie 
Module 4:  4 april online 
Module 5:  18 april op locatie

Vragen of  
aanmelden? 
Voor meer informatie en/of  
aanmelden voor de training  
ga je naar onze website:  
www.kijkopzaken.nl/leiderschapstraining- 
persoonlijk-leiderschap 
 
Of meld je rechtstreeks aan bij:
• Nicolai Schiettekatte 
 06 14360011  •  n.schiettekatte@kijkopzaken.nl
• Cobi van Velzen
 06 27524003  •  c.van.velzen@kijkopzaken.nl

Wie verzorgen deze training?
 
Nicolai en Cobi zijn de adviseurs van Kijk op Zaken.  
Zij hebben minimaal 15 jaar ervaring als adviseur van 
MKB bedrijven. Hun hart ligt bij het MKB, want daar 
heb je direct invloed op het resultaat. Dat geldt ook 
voor jou als professional. Als jij het goed doet, dan heeft 
dat direct effect. Voor persoonlijke ontwikkeling is het 
belangrijk je bewust te zijn van wie je bent. Door meer 
inzicht in jezelf en je kracht, zal je gemakkelijker de 
regie kunnen nemen in jouw werk. 
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