
  
 

 

PERSOONLIJK  

LEIDERSCHAP. 
 

Geïnspireerd door Stephen Covey, NLP maar zeker ook door het leven, begeleidt 

deze cursus mensen in een proces dat er op is gericht om meer grip op het leven 

te krijgen. Gericht op het bereiken van de dingen die ze belangrijk vinden, die 

hen energie geven en inspireren, die aansluiten bij hun behoeften, verlangens, 

talenten en hun dromen. Het is een intensief persoonlijk traject, waarbij je 

samen met andere mensen een vergelijkbaar proces doorloopt.  

Spreekt deze uitdaging je aan! Meld je dan aan voor deze inspirerende reis. 

 

DOEL.  

Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat: 

▪ Aan te geven wat hun waarden, verlangens, behoeften, talenten en 

dromen zijn en dat te vertalen in een persoonlijke ambitie 

▪ Weten wat hen belemmert en helpt om dat te bereiken 

▪ Weten vanuit hun doelen een plan van aanpak te maken dat voldoet aan 

criteria om de haalbaarheid te bevorderen 

 

DOELGROEP. 

Eenieder die belangstelling heeft voor persoonlijke ontwikkeling en meer grip wil 

krijgen op zijn eigen leven. Veelal geschikt tijdens periodes van veranderingen in 

je leven (20+, 40+ en 55+) 

 

PROGRAMMA.  

De cursus omvat 8 avonden met o.a. de volgende onderwerpen: 

• Onderzoek persoonlijke situatie en kenmerken 

• Onderzoek naar jouw persoonlijke wensen 

• Belemmerende en ondersteunende factoren 

• Plan van aanpak 

• Huiswerk 

Cursisten ontvangen een naslagwerk en een boek. 

 

DUUR EN LOCATIE 

De cursus wordt gegeven op 8 avonden (eens per twee weken) van 19h00 tot 

21h30. De cursus wordt verzorgd door Hans de Jong in Horn of directe 

omgeving. 

 

KOSTEN.  

De cursuskosten bedragen € 500,-- (excl. BTW en kosten van het boek) (voor 

particulieren is gespreide betaling mogelijk).        
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