
 

 

Persoonlijk leiderschap 
Persoonlijk Leiderschap is weten wat je wilt. Pas als je weet wat je drijft en wat je wilt bereiken in je 
werk en daarbuiten, kun je gerichte stappen nemen. We gaan aan de slag met jouw persoonlijke visie 
en doelen. De coaching is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten en om de regie over je werk 
en leven stevig in handen te nemen. Een individueel traject wordt altijd op basis van jouw wensen 
samengesteld. Je analyseert wat goed gaat en waar je soms tegenaan loopt. Wij durven kritisch te zijn 
en je te ondersteunen in de moed die nodig is om nieuwe beslissingen te nemen. 
 
Je ontdekt overtuigingen die je belemmeren en doorbreekt ingesleten gedragspatronen. Je vindt meer 
balans tussen je kwaliteiten en uitdagingen en leert de stemmen kennen die je tegenhouden om te 
doen wat je werkelijk wilt. Je beschouwt en oefent met je mogelijkheden om vanuit jouw kracht te 
werken. Zelfkennis, interpersoonlijke vaardigheden en stevigheid worden verder ontwikkeld. 
 
Persoonlijk leiderschap = jezelf leiden 
Wil je een eerste stap zetten naar persoonlijk leiderschap? Om verantwoordelijkheid te nemen en ook 
in roerige tijden balans te houden, weten wanneer je stevig of veerkrachtig moet zijn? Werk samen 
met ons aan je vaardigheden om persoonlijk en professioneel niveau te groeien. 
 
Inhoud & Resultaat 
 

o diepgaand zelfinzicht 
o assertief, authentiek en daadkrachtig je eigen plek in nemen 
o kennis van je kernwaarden 
o duidelijkheid over welke koers je wilt varen 
o onderneem passende concrete acties  
o leer skills aan die je op koers houden 
o ontwikkel je persoonlijk leiderschap 

 
DISC 
Wij werken graag met DISC. DISC maakt je niet blauw of groen, maar DISC geeft inzicht in je 
persoonlijkheid en de manier waarop je samenwerkt. Je kwaliteiten, valkuilen, werk- en 
communicatiestijlen komen hierbij aan bod. De vragenlijst brengt de manier waarop je geneigd bent 
te handelen in beeld en geeft adviezen over hoe je door anderen bij voorkeur wel en niet wordt 
benaderd. De vragenlijst is dus breed inzetbaar, met name als vertrekpunt voor je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling.  
 
Voor wie  
 
Tijdsinvestering 

o 4 gesprekken met je coach 
o 3 uur per week thuisopdrachten.  

 
Meer informatie 
Bel of mail met info@samen.nu of bel met 072-7432552. We vertellen je graag meer. 
 


