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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PROGRAMMA 
Zet jezelf weer aan het roer en ontdek nieuwe kansen 
 
 
Hoe zou het zijn als jij jezelf net zo belangrijk maakt als anderen? Als jij zelf weer aan 
het roer gaat staan? Daar profiteert toch iedereen van?  
 

 
Wie of wat houdt je tegen? Nou?  

 
Jij zelf natuurlijk! Hoog tijd om de regie weer te pakken. 
Om stil te staan bij wat jij denkt, voelt en doet. Om de 
ruimte te voelen en te pakken om jouw eigen keuzes te 
maken. Jij bepaalt je eigen succes.  
 

Dit programma geeft je inzicht in waar jij jezelf saboteert 
en waar de kansen en mogelijkheden zitten om de regie 

te pakken.  
 

 

Mijn belofte:  
1. Jij zet jezelf voortaan weer op de eerste plaats.  

Daarmee help jij jezelf en vooral ook de mensen om je heen.  
2. Jij zorgt dat je krijgt wat je nodig hebt. 

Zeg maar dag tegen indutten of leeglopen.  
3. Jij ervaart meer rust en ruimte in je professionele en persoonlijke leven.  

En pas op want, dat is besmettelijk dus ook jouw professionele en persoonlijke 
omgeving verandert in positieve zin.  

 

*) excl. Btw      **) verdeeld over 6 maanden 

Jij investeert € 2.250,-* 
en krijgt:  

• 6 dagen** training op locatie 
• 2 coachgesprekken 
• Koffie, thee, lunch en versnaperingen tijdens onze inspanningen op locatie 



  
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PROGRAMMA 2 

 

Dit programma past bij:  
 

• De trouwe werknemer 
Je werkt hard en wil het graag goed doen. Dat maakt je een 
fantastische kracht en toch profiteert iedereen het meest van 
jou als je juist minder hard gaat werken… 
 

• De beginnend of ervaren leidinggevende 
Je wilt graag vooruit met je team. Dat gaat niet altijd zoals jij 
wilt. Je wordt er wel eens moe van. De eerste stap naar stevig 
leiderschap is te beginnen bij jezelf… 
 

• De zelfstandig ondernemer 
Jouw zelfvertrouwen en overtuigingskracht bepaalt jouw succes. Dus als jij toe bent 
aan ondernemerschap next level… 

 

Wat we gaan doen: 
We gaan grondig aan de slag met een uitgebreid programma. Daarin staan jij en jouw 
medetrainees centraal dus jullie bepalen mede de inhoud.  
 
Waar we zeker mee aan de slag gaan is het volgende:  
 
Dag 1  
Fikkie stoken 
Jouw persoonlijke doelstelling. Deze gaan we niet gewoon opschrijven, wij willen 
voelen dat jij het gelooft.  
 
Dag 2  
Mijn interne kompas 
Je krijgt zicht op het gesprek wat jij voert met jezelf en anderen en hoe je deze positief 
kunt beïnvloeden.  
 

Nieuwsgierig? 
 

Bel me gerust: 
06 12 82 95 86 
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Dag 3  
Manipuleren mag 
Jij manipuleert de wereld om je heen door selectief waar te nemen en de realiteit te 
vervormen. Door als het ware een andere bril op te zetten, zie je een andere wereld 
en zul je je anders voelen en gedragen.  Op die manier ga jij een andere realiteit 
ervaren.  

 
Dag 4  

Begrenzen en onderhandelen 
Hoe stap je uit groeibelemmerend Spel 

en laat je je niet langer gijzelen door 
anderen? Daar kun je zelf op 
verrassend eenvoudige manieren heel 
veel in doen.  
 
 
Dag 5 

Tijd maken 
We hebben allemaal evenveel tijd. Wat 

doe je er mee? Als je durft te kiezen dan 
krijgt tijd een heel andere waarde.  

 
 
Dag 6 
Een gouden randje 
We rekenen af met het laatste wat ons nog tegenhoudt om ons doel te bereiken en 
kijken met trots naar onszelf.  
 
 
 
 
 
Heb je nou bij jezelf iets van herkenning ervaren, ook al is het maar 
een klein vonkje, laten we dan eens kennismaken.  
 
Ontneem jezelf niet langer de kans om recht te gaan staan. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Janneke Kierkels 

info@prcht.nl 
 

06 12 82 95 86  
 

Prcht.nl 
 
 


