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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 
- Individueel traject: “persoonlijke ontwikkeling”- 

Insights Discovery & NLP-based. 

 

Neem de touwtjes in eigen handen en onderneem actie.  

Je krijgt inzicht in je natuurlijke gedragsstijl, je leert 

krachtiger communiceren met oog op verbondenheid en 

effectievere samenwerkingen. 

Persoonlijk leiderschap gaat over het maken van 

bewuste keuzes, een positieve mindset, openstaan voor 

verandering, verantwoordelijkheid nemen en een 

positieve focus op het einddoel. Een positieve focus 

zorgt namelijk voor meer energie en drive om de juiste 

stappen te zetten. 

Om deze training diepgaand aan te pakken, vertrekken we vanuit je persoonlijk Insights 

Discovery ® profiel. Dit profiel geeft je meer inzicht geeft in jezelf en anderen. Het is een 

sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal communiceren en functioneren. 

Je krijgt: 

• Een verkennend gesprek waarbij we je doelen helder formuleren 

• Je persoonlijk Insights profiel met profielbespreking: een uitgebreid verslag 

over jouw communicatiestijl, je sterktes en uitdagingen, tips voor efficiëntere 

samenwerkingen en inzichten voor een duidelijke groei in je persoonlijke 

leiderschap 

• Coaching: 3 uur opgesplitst in 2 sessies, in te plannen binnen de 2 maanden.  

• Online of in de praktijk te Huldenberg.  

• Een opvolggesprek (1 uur) na afloop van het traject, na je twee sessies, waarbij we terugblikken 

en vooral vooruitdenken. 

• De grondige voorbereiding, nazorg en de uitgebreide afstemming zorgen voor een blijvend 

effect.  

• Persoonlijke tips op maat die zullen dienen als leidraad voor de voorbereiding op je volgend 

sprekersmoment. Hiermee kan je onmiddellijk aan de slag gaan vol inspiratie en energie.  

• Toegang tot 5 Vox webinars naar keuze 

• Wil je na dit traject graag nog eens samenwerken? Om een speech of presentatie voor te 

bereiden, bijvoorbeeld. Dat kan! Je kan aparte Boost-sessies inboeken. 

 

Iets voor jou? 

Deze training is er voor iedereen die: 

• Zijn talenten nog beter tot zijn recht wil laten komen 

• Zijn ontwikkelingskansen optimaal wil benutten 

• Zich bewust wil zijn van zijn drijfveren, talenten en waarden 

• Meer onderbouwde keuzes wil maken   
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What’s in it for you? 

Na de training: 

• Heb je met je Insights profiel een krachtig instrument in 

handen om jezelf te ontwikkelen, zowel persoonlijk als 

professioneel. 

• Beheers je de belangrijkste principes van persoonlijk 

leiderschap en overtuigende communicatie 

• Heb je een helder zicht op jouw kwaliteiten en talenten dankzij 

de uitgebreide Insights analyse 

• Kan je meteen pro-actief aan de slag om jouw professionele en 

persoonlijke doelen effectief te realiseren 

• Vorm je een richtinggevende visie die het nastreven waard is 

• Laat je belemmerende overtuigingen eindelijk los 

De training: 

We vertrekken bij de opleiding vanuit jouw noden en vragen. 

Daarom helpt het als ik je vooraf al wat beter leer kennen. 

Dat gebeurt door een voorafgaand, verkennend gesprek. 

De theorie, tips en inzichten zijn praktisch en meteen 

toepasbaar. Je gaat vooral veel doen en oefenen. We werken 

met voor jou herkenbare situaties en maken de vertaalslag 

naar je dagelijkse praktijk. 

 

 

Opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. Je krijgt je Insights profiel mee naar huis, dit zijn 

een 25-tal bladzijden vol inzichten en persoonlijke reflectie. Ik stuur je na de eerste 

coaching sessie een handig overzicht toe met de meest waardevolle tips en 

inzichten uit die sessie. 
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