PROFESSIONAL POWER VANUIT PASSIE, OVERTUIGING EN KRACHT
Verzilver je unieke kwaliteiten, talenten en kracht
Wees creatief en daadkrachtig vanuit je passie en visie
Blijf koersvast ondanks uitdagingen en stress
Inspireer je team om te excelleren
Herken je dit?:
• Je wilt (nog) meer succesvoller als (zelfstandig) professional of projectleider
• Je wordt uitgedaagd om betere resultaten neer te zetten.
• Je wilt meer impact en invloed om mensen sneller mee te krijgen.
• Je wilt mensen winnen voor je visie, advies en plannen.
• Je team kan meer; hoe daag je mensen uit om samen succes te creëren?
Je weet zeker dat je alle kwaliteiten, talenten en kracht in je hebt, om deze
resultaten te bereiken. Maar hoe haal je eruit wat er in zit?
Haal eruit wat erin zit
Je denken, voelen en doen hangen nauw met elkaar samen. Wat je denkt en voelt bepaalt niet alleen je
gedrag, maar ook de invloed die je uitoefent en de resultaten die je bereikt. Sommige van je denkpatronen
en gewoontes zijn zo vastgeroest dat ze je belemmeren in je ontwikkeling. Als je succesvoller,
daadkrachtiger en invloedrijker wilt zijn, moet je daarvan af.
Intensieve workshops
In de workshops Professional Power leer je je persoonlijke
krachtbronnen beter te benutten, en verouderde mentale en
emotionele belemmeringen loslaten. Je handelt dan veel meer
vanuit innerlijke rust, passie en inspiratie, waardoor je
daadkrachtiger en overtuigender wordt.
Je bent geen speelbal van de omstandigheden meer, maar werkt
koersvast toe naar je stip aan de horizon. Je weet je team zo te
inspireren, dat jullie samen topresultaten behalen voor klanten.
Praktisch en meteen toepasbaar
Je spoort je drijfveren, kwaliteiten en krachtbronnen op met
behulp van Profile Dynamics.
Je leert beproefde praktische technieken om jezelf te coachen en grenzen te verleggen.
Je ontdekt hoe je ontspanning, rust en daadkracht combineert, zodat je werk je voortaan moeiteloos
afgaat. En dat je meer durft en meer doet!
Je kunt alles wat je tijdens de workshop leert meteen de volgende dag al toepassen.
Voor wie?
Voor professionals, projectleider en zelfstandige ondernemers en ondernemende mensen die:
hun natuurlijke leiderschap willen versterken vanuit hun eigen kwaliteiten, talenten en kracht,
hun invloed willen versterken om topprestaties te leveren,
7 stappen naar Professional Power
hun team willen inspireren om het beste uit zichzelf te halen,
zichzelf willen coachen om de juiste dingen te doen.
1. Focus op je Why, Passie en Succes
2. Van Denken naar Durven en Doen

Programma
3. Ontspannen zijn onder stress
Kies voor succes: wat gaat goed, wat kan (nog) beter?
4. Kanaliseer twijfel in daadkracht
Werk koersvast: Waar sta je voor, waar ga je voor (Visie, Why)?
5. Neem Actie vanuit inspiratie en passie
Bereik gewaagde en gave doelen: succes door persoonlijke groei 6. Verzilver je natuurlijke bronnen van
met passie, plezier en voldoening!
kracht, inspiratie en creativiteit
Versterk je persoonlijke kracht om grenzen te verleggen
7. Inspireer door voorbeeldgedrag
Leer jezelf coachen: kanaliseer twijfel in inspiratie en daadkracht
Versterk je moed: neem actie ondanks twijfels en onzekerheid. Inspireer anderen om hetzelfde te doen.
Concrete resultaten
- Je maakt een wezenlijke, blijvende omslag in je manier van denken, voelen en doen.
- Je verzilvert onbenutte bronnen van creativiteit, inspiratie en kracht.
- Je versterkt je leiderschap, zodat je een positieve invloed hebt op je team en je klanten.
- Je werkt koersvast, gefocust en ontspannen toe naar je ideale toekomst.
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