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Persoonlijk leiderschap gaat over worden 
wie je wil zijn. Weten wat je wil en waar 
jouw kracht ligt, met het lef om ook je 
kwetsbaarheden onder ogen te komen. Als 
jij weet hoe jij 'werkt' kun je alles bereiken 
dat jij belangrijk vindt.  
  

Waarom persoonlijk leiderschap 
voor iedereen een goed idee is 
Of je nou jong of oud bent en waar je ook staat in je 
carrière: werken aan persoonlijk leiderschap is altijd 
een goed idee. Persoonlijk leiderschap staat namelijk 
aan de basis van succesvolle persoonlijke ontwikkeling. 
Want hoe manage je je werk, je omgeving en misschien 
zelfs de organisatie, als je niet weet hoe je jezelf 
managet?  
 
Weten hoe jij succesvol bent, wat je grootste 
obstakels zijn en hoe je deze kunt overwinnen is een 
cadeau waar je je hele leven iets aan hebt.  
 

 Meer (werk)geluk 
 Minder stress, meer rust 
 Mentale gezondheid 
 Lekkerder in je vel 
 Ontwikkeling van je talenten 
 Inzicht in jezelf en het bereiken van je 

persoonlijke doelen 

  
Persoonlijk Leiderschap I 
Persoonlijk leiderschap bij In Good Company bestaat 
uit 2 onderdelen. Persoonlijk leiderschap I gaat over 
het leiden van jezelf. Achterhalen waar je echt gelukkig 
van wordt en waar je goed in bent. Dealen met je eigen 
issues en belemmerende patronen en overtuigingen. 
Inzicht creëren en blijvende veranderingen teweeg 
brengen in jouw mind en je gedrag. Je krijgt:  
  

• 3 live trainingsdagen op onze locatie midden in het 
groene hart, incl. lunch 

• Een werkboek met oefeningen en tips 
• Besloten groepspagina met de mogelijkheid om 

vragen te stellen 
• Tussentijdse online Q&A 

  
Optioneel uit te breiden met:  

• 2 individuele coachsessies 
• TMA talentenanalyse  

  

 
 
 
Tijdens de trainingsdagen neemt de trainer je mee door 
verschillende fases van zelfontwikkeling. Er is genoeg 
ruimte voor interactie en jouw eigen casus.  
 
De kracht zit hem in het leren van anderen, het vinden 
van herkenning en begrip en het gevoel van samen 
naar iets heel moois toewerken. Je krijgt alleen het 
beste uit een enorme bak kennis die we de afgelopen 
jaren hebben verworven. Denk aan inzichten vanuit 
NLP, TA, Roos van Leary en Lencioni.  

 
Persoonlijk leiderschap II* 
Persoonlijk leiderschap II gaat over het managen van je 
omgeving. Grenzen aangeven, keuzes maken zonder 
piekeren en anderen effectief beïnvloeden.  
  

Kies jij ook voor meer regie over 
jezelf? 
Meld je dan nu aan via onze website. 
 
De eerst volgende startdatum is 1 februari 
(introductie webinar). De live trainingsdagen zijn op 
17 en 18 februari en op 31 maart.  

  
Neem voor meer info contact 
op met Malissa. Ook als je 
twijfelt of persoonlijk 
leiderschap iets voor jou is, 
staat ze je graag te woord. 
 
06 54 23 20 81 
Malissa.voordenhout@ingoodcompany.nl   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*Persoonlijk leiderschap I en II zijn in pakketvorm af te nemen of los 
van elkaar. Persoonlijk leiderschap II kan echter alleen worden 
gevolgd na het volgen van persoonlijk leiderschap I bij In Good 
Company.  
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