
Stichting Coach
gecertificeerd

www.vormconsult.nl

"heb je spierballen nodig om je mensen in beweging 

te krijgen? Of weet jij je mensen te inspireren, 

zodat ze zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen?"

Inschrijving of meer informatie?
Geef je dan op voor één van de twee gratis introductiebijeenkomsten op:
• Zaterdag 15 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur, of
• Dinsdag 3 september van 19.00 uur tot 21.30 uur
Wil je eerst telefonische informatie? Bel dan 06-43004880
Meteen inschrijven kan natuurlijk ook. Ga dan direct door naar het  
contactformulier op onze website.

Trainingslocatie
De trainingslocatie is in Ouderkerk aan de IJssel.  
De thuishaven van Smara Siddhi Opleidingsinstituut 
voor NLP en Communicatie. Een prachtige boerderij. 
Een hele fijne plek, met uiteraard een grote tuin en 
veel ruimte. De trainingsruimte is groot en licht. 

Persoonlijk en  
Inspirerend Leiderschap
Ben je in staat jezelf te inspireren? Je medewerkers? Ben je een 
inspirerende sparringpartner voor jouw leidinggevende? Je 
collega’s? Deze intensieve training haalt niet alleen het beste 
uit jezelf, maar geeft ook praktische handvatten voor een in-
spirerend en effectief leiderschap.

Aan het eind van de training heb je:
•  Inzicht in je drijfveren, je talenten en je krachtbronnen.  

Je hoeft je als leidinggevende niet groter of kleiner te maken 
dan je bent. Autoriteit vanuit authenticiteit.  
Je hebt hierdoor ervaren hoe het voelt om jezelf te kunnen 
inspireren.

•  Bereikt dat je geloofwaardig en inspirerend bent. Je bent over-
tuigender en anderen zijn veel meer bereid om je te volgen.

•  Vanuit een dienende attitude, het vermogen ontwikkeld om 
anderen, (individuen en teams), effectief te stimuleren tot 
zelfverantwoordelijkheid voor eigen gedrag, eigen leren en 
resultaat.

Voor wie?
Leidinggevenden, staf/beleidsfunctionarissen, adviseurs…. 
Kortom als je in je werk moet sturen, “met of zonder strepen”

Trainingsdata
Blok 1: 19, 20 en 21 september  
Blok 2: 28, 29 oktober 
Blok 3: 25, 26 november
(werktijden zijn van 9.00 u tot 17.00 uur.  
Overnachtingen zijn mogelijk, in overleg).

Prijs
€ 1995,- 
€ 1495 voor particulieren en ZZP-ers.
Bedragen zijn BTW vrij.

NIEUWE TRAINING BIJ VORMCONSULT:

http://www.vormconsult.nl/contact.php
http://www.vormconsult.nl/contact.php

