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MEER AUTHENTIEK ZIJN?
KRACHTIGER ZIJN, TALENT MANAGEMENT?
MEER GEÏNSPIREERD ZIJN?
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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Hoe plan je zelf jouw persoonlijke route naar meer succes,
kracht en authenticiteit? Leer hoe je meer geïnspireerd kunt
werken en leven vanuit je werkelijke drijfveren. Je leert hoe
jij krachtiger kunt zijn door bewuster te kiezen en te doen
wat werkelijk bij jou past. Je ervaart hoe je dat op een
concrete, praktische manier kunt doen. Je leert jouw
resultaten bereiken vanuit bezieling, zingeving en passie. Je
leert jouw potentieel optimaal benutten. Je bent met nieuwe
energie in control over jouw uitdagingen.
UITDAGINGEN
‘Jezelf zijn’, ‘in je kracht staan’
of ‘authentiek zijn’ is eenvoudig
gezegd. Hiervoor moet je jouw
unieke drijfveren kennen. Je
herkent wellicht uitdagingen
zoals:
• Hoe kan ik meer mijzelf
zijn; authentieker zijn?
• Hoe kan ik meer mijzelf
leiden en mij minder door
anderen laten leiden?
• Hoe kan ik anderen beter
aansturen en inspireren?
• Hoe kan ik krachtiger en
meer geïnspireerd zijn?
• Hoe kan ik meer
beslissingen nemen vanuit
eigen kracht?
• Hoe kan ik mijn potentieel
benutten?
OPLOSSINGEN
Je leert bewust
omstandigheden, situaties en
relaties creëren of veranderen
zodat ze meer bij je passen.
De training helpt je met kiezen
en doen wat werkelijk bij je

past. Je gaat meer van je
talenten, kwaliteiten en van je
potentieel gebruiken. Je staat
met meer enthousiasme,
plezier en daadkracht in je
werk en je leven. Je krijgt de
energie en focus om je
verlangens ook echt waar te
maken. Je bent werkelijk jezelf.

te gebruiken, waardoor je
krachtiger en authentieker
bent.
De training geeft handvatten
waarmee je direct aan de slag
kunt en handige hulpmiddelen
zoals reference-cards,
checklists, cursusboek en
werkboek.

AANPAK
In deze 2-daagse training krijg
je praktische handvatten voor
meer inspiratie en effectieve
zelfsturing. Je leert:
• Wat je identiteit is, en wat
je unieke drijfveren zijn. Je
gaat naar jezelf kijken en
maakt een persoonlijk
profiel.
• Ontdekken wat echt
belangrijk voor jou is, met
de persoonlijke
routekaart. Je maakt zelf
een analyse.
• Bewust kiezen voor wat
werkelijk bij je past, door
jouw persoonlijke
‘managementinformatie’

INSPIRATIE-TRAINING
De kracht van mensen zit 'm in
wat ze beweegt. Waar ze hun
bed voor uit komen. Die kracht
activeren en focussen voor
betere prestaties, is mijn
business. Bedrijven kiezen mij
vanwege de:
• Focus op inspiratie
• Zakelijke aanpak
• Effectieve formules
• 100% praktische opzet

WANNEER ZET JE DE INSPIRATIE TRAINING IN?
• Voor persoonlijke effectiviteit
• Voor authentiek leiderschap
• Voor persoonlijke ontwikkeling
• Voor medewerkers in een coachingstraject
• Bij loopbaanadviestrajecten

INFO
Tiny Kanters MKM
www.inspiratie-training.nl
info@inspiratie-training.nl
0294 - 75 20 85
06 - 48 41 98 58

