
 

 

 

 

 

INSPIREREND LEIDERSCHAP MET MOED 
 

Ontdek Je Onverzilverde Kwaliteiten 
Creëer meer passie, focus en resultaat 

Verleg grenzen: Versterk je Moed 
 
Become the change you want to real ize 
Als ondernemer, directeur of manager word je nu meer dan ooit uitgedaagd om niet alleen te 
overleven, maar vooral te excelleren. Dit kan alleen als je een ambitieuze visie uitdraagt. 
Waardoor je anderen inspireert om het beste van zichzelf te geven. 
 
Alleen dan kan ook je team uitblinken en de harde resultaten bereiken die je voor ogen hebt. 
Als je een inspiratiebron bent. Authentiek bent. Moed toont, en je eigen grenzen verlegt. Je 
bent een voorbeeld, waardoor ook je mensen het onmogelijke mogelijk maken: ‘they make it 
happen’. 
 
Jouw passie inspireert anderen 
Inspirerend leiderschap begint bij jezelf. Wat is jouw passie en talent? Wat geeft jou energie 
en voldoening? Wat zijn je ‘handremmen’, je negatieve emoties en twijfels? Hoe inspireer je 
anderen om grensverleggende actie te nemen? 
 
In deze actieve en interactieve workshops dagen we je uit om het beste van jezelf te geven. 
Die succeservaring geeft je moed en enthousiasme, waarmee je de volgende dag al in de 
praktijk nieuwe uitdagingen kunt aangaan. 
 
 

Thema’s 
• Een inspirerende visie uitdragen 
• Herontdekt je eigen weg als leider, om zo een inspiratiebron te zijn voor anderen 
• Succes; vertaal je passie, ambitie en droomwens in concrete actie 
• Creëer een onoverwinnelijke mindset om je grootste uitdagingen aan te gaan 
• Leer onzekerheid en twijfel kanaliseren in daadkracht en actie 
• Anderen beïnvloeden en meekrijgen vanuit je persoonlijke kracht als leider 
• Je leert hoe je jouw team tot nog grotere prestaties inspireert 
• Je leert hoe je ondanks tegenslagen, daadkrachtig ondernemend leiderschap blijft tonen 
 
 

Praktische zaken 
• Gebruik onze 2 daagse workshop, om de impact te ervaren van onze aanpak 
• Vooraf doe je een Drijfveren test, om de bron van je gedrag te achterhalen 
• We spelen in op jouw persoonlijke leervragen door de voorbereidingsopdracht. 
• Na afloop word je geprikkeld met inspiratie e-mails om actie te blijven nemen 
• Als follow-up klankbord je met andere enthousiaste leiders en ondernemers. 
 

Klanten 
Wij hebben projecten hebben uitgevoerd voor onder andere voor ABN AMRO, Cisco 
Systems, Microsoft, Houthoff Buruma en Fit for Finance, Gemeente Velsen, Sandd, De Boer, 
Ahrend, HP EMEA, Capgemini, GetronicsPinkRoccade, Tempo Team en  Securitas.  
Allemaal topbedrijven waar directeuren en managers elke dag worden uitgedaagd om het 
beste van zichzelf te geven. 
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