
Snel. Beter.

De snel veranderende omstandigheden in de maatschappij en de werkomgeving, hoge werkdruk en druk 
privéleven vragen om een gebalanceerde persoonlijkheid. Het risico van overbelasting ligt om de hoek. De 
huidige nieuwsberichten hierover liegen er niet om, het is tijd om het tij te keren. In deze masterclass in 
groepsverband leert u om vanuit zelfkennis meer regie te nemen over uw leef- en werksituatie. 

Programma
In de masterclass worden deelnemers zich bewust van belemmerende patronen en leren deze te doorbreken. 
U gaat op zoek naar uw drijfveren en verkent de overtuigingen waardoor u zich bewust of onbewust laat 
leiden in uw gedrag. U onderzoekt waar u intrinsiek gemotiveerd door raakt en krijgt zicht op uw talenten. 
Wat gaat vanzelf? Wat kost energie en wat brengt energie?  Doordat u meer zicht krijgt op uw intrinsieke 
motivatie en uw ingesleten patronen, bent u in staat authentieker en impactvoller te handelen. Om zo regie te 
nemen over huidige en toekomstige situaties. Dit oefent u met behulp van gesprekken en diverse oefeningen. 
Stressfactoren worden onderzocht en er worden praktische handvatten aangereikt voor dynamische balans 
in vitaliteit. U leert ontspannen, hoe u uw energie kunt verhogen en wat de impact van omgevingsfactoren 
hierop kan zijn. U ontwikkelt uw persoonlijk leiderschap en vergroot zo uw wendbaarheid en effectiviteit in 
het krachtenveld van uw organisatie en privé omgeving. 

Aan het eind van de masterclass stellen deelnemers een concreet stappenplan op voor de twee maanden 
na de masterclass, waarin een buddy systeem is opgenomen. Door intrinsieke motivatie aan te boren en de 
grondoorzaken van onbalans te (h)erkennen wordt er een stevige basis gelegd voor persoonlijk leiderschap, 
duurzame vitaliteit en inzetbaarheid.

Voor wie?
De masterclass Persoonlijk Leiderschap is uitermate geschikt als u:

• Een ontwikkelvraagstuk hebt

• Steviger in het krachtveld van uw organisatie wilt staan

• Te maken hebt met veranderende omstandigheden                       

• Uw persoonlijke relatie en effectiviteit van uw netwerk wilt vergroten

• Steeds in dezelfde patronen blijven steken

• Voor een belangrijk keuzemoment staat

• Een heldere visie op uw persoonlijk leiderschap wilt ontwikkelen

Er zijn aanvullende vraagstellingen mogelijk

Praktische informatie 
De masterclass wordt gegeven door ervaren coaches. Er wordt een eindmeting gedaan, zodat het effect 
voor de deelnemers zichtbaar wordt. De masterclass wordt gegeven in een hotel op de Veluwe, in een 
ontspannen omgeving. De masterclass duurt 2,5 dagen, van vrijdagmiddag tot en met zondag. Aan de 
masterclass kunnen maximaal 12 personen deelnemen. 
Het tarief bedraagt EUR 2250,- per deelnemer. Het verblijf, overnachtingen, lunch en diner zijn inclusief.

Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Contact
Wilt u meer informatie, uzelf of uw medewerker aanmelden? Neem dan 
contact op met onze medewerkers via (026) 36 81 165 of
relatiebeheer@hsk.nl.


