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Met de Masterclass Persoonlijk Leiderschap   
bieden we je een rijk programma. Een pro-
gramma met veel vet op de botten. 8 dagen 
verdeeld over 4 tweedaagse blokken inten-
sieve training,   2 individuele coach-
ingssessies, huiswerkopdrachten die je 
helpen om dat wat je leert      meteen in prak-
tijk te brengen, een boksclinic en een work-
shop waarin je je eigen liedje schrijft. Een 
kleine groep van 8 deelnemers en                
begeleiding door twee trainers. 

Wat is persoonlijk leiderschap 
Persoonlijk leiderschap is jezelf kennen en van 
daaruit leidinggeven aan jezelf, je werk, je omgev-
ing en je leven. Hoe je antwoord geeft op dat wat 
je tegenkomt in het hier en nu heeft een sterke re-
latie met hoe je ooit antwoord gaf of moest geven 
op wat je tegenkwam in je persoonlijke geschiede-
nis. Tijdens dit programma kijk je op een diepe laag 
naar wat je doet, hoe je dat doet, hoe je jezelf laat zien en wat daarvan de conse-
quenties zijn voor je omgeving. 

Daar waar je stagneert in je professionele leven – en dit niet terug te voeren is op 
een gebrek aan kennis of vaardigheden – komt je persoonlijk leiderschap in beeld. 
We kijken met je terug naar de oorsprong van je stagneren. Daar op die plek, vind je 
ook je leertaak; dat wat je ‘moet’ leren en dat wat je te doen staat om de gewenste 
beweging in gang te     zetten. 

Aanpak 
Het wordt zweten, van binnen en van buiten. En uiteraard maken we ook veel plezier.  
Je zal jezelf en je mede-deelnemers flink gaan tegenkomen tijdens deze dagen. Je 
zal scherp in beeld te krijgen waarom je de   dingen doet zoals je doet. Je leert wat 
het       verschil is tussen reageren en antwoord geven. En we bieden je steeds weer 
de gelegenheid om te oefenen met het nemen van nieuwe afslagen, zowel tijdens als 
buiten de    trainingsdagen. 

 
Over deze training 

Doelgroep 
Leiders en professionals die behoefte 
hebben en bereid zijn om hun eigen 
patronen aan te kijken.  

Groepsgrootte 
8 tot 10 deelnemers 

Trainers  
Anne van Weeghel 
Freek Strebe 
Andries de Jong 
Robin van Soolingen 

Kosten 
Deelname: € 4.940,- excl. BTW 
Arrangementskosten €699,- excl. BTW 
4 x diner en overnachting in Havezathe 
Carpe Diem 

Tijden 
Alle dagen van 10 tot 17.30 uur 

Locatie 
Bezelhorstweg 91 
7009 KK, Doetinchem 



We werken veel met systemische werkvormen (bijvoorbeeld familie- en organ-
isatieopstellingen) en met de handvatten die Transactionele Analyse biedt. Ervar-
ingsgerichte oefeningen staan steeds centraal. Theorie is ondersteunend aan de er-
varing. We werken veel “in de ontmoeting” dat wil zeggen dat we werken met wat er 
in het hier en nu in de      training en tussen deelnemers en trainers ontstaat. Daar 
vindt het werkelijke leren plaats. 

Opbouw 
Deze training is opgedeeld in vier blokken van twee dagen. In het eerste blok kijk je 
vooral naar binnen: wie ben ik, hoe ben ik geworden tot wie ik nu ben en hoe werkt 
dat door in de dagelijkse praktijk. 

In het tweede blok focussen we op hoe jij interactie met anderen aangaat. Ook 
geeft   Robin van Soolingen een boksclinic van een dagdeel. Hij is als geen ander in 
staat om   lijven te “lezen” en je terug te geven wat je lichaam je vertelt over wat je 
doet in het        contact met de ander en hoe je plek inneemt. Deze boksclinic bied je 
een unieke context om te oefenen met raken en geraakt worden, ruimte in te nemen, 
je boosheid effectief in te zetten en om dat wat je geleerd hebt te laten integreren in 
je lijf. 

In het derde blok kijk en we naar hoe jij plek inneemt in de organisatie waar je 
werkt en naar hoe jij je verhoudt tot de wetten van leiderschap en lidmaatschap. 

In het vierde en laatste blok focussen we op integratie van wat je geleerd hebt en 
is er extra ruimte voor persoonlijke verdieping. We werken met systemische op-
stellingen.      Iedere deelnemer heeft de ruimte om uit alles dat in de voorgaande 
dagen voorbij is    gekomen nog de stappen te zetten die gewenst zijn. Ruimte voor 
open eindjes, afronding en het borgen van ieders persoonlijke thema’s. Daarnaast 
werk je met Theun Supheert en Florian Wolff van de Parelduikers aan een persoon-
lijk lied, dat zij ter afronding voor je   zullen zingen. Een uniek en steeds weer on-
troerend monument voor jouw leerroute. 

We stoppen je niet vol met tips en trics die je kort na de training weer vergeten bent. 
We kijken regelmatig terug in ieders geschiedenis, maar altijd met het doel om beter 
vooruit te kunnen. 

Voorbeelden van vragen die goed passen in de 
context van deze training 

• Ik doe steeds dingen die ik eigenlijk niet wil doen 
• Ik doe steeds dingen niet die ik wel zou willen doen 
• Ik blijf hier maar tegenaan lopen 
• De balans tussen mijn professionele en persoonlijk leven is zoek 
• Ik wil mezelf meer laten horen en zien 
• Ik vind het lastig om mijn emoties toe te laten/te laten zien/effectief in te zetten 
• Ik vind het moeilijk om mijn grenzen en behoeften aan te geven 
• Ik verdwijn steeds naar de achtergrond en neem te weinig ruimte in 
• Ik kom onnodig vaak in conflictsituaties terecht 



• Ik ben steeds zo boos van binnen 
• Ik zou wel wat losser willen zijn 
• Ik ervaar te weinig plezier en/of voldoening 
  

Programma 

Blok 1 – Ik en mezelf 
• Levensverhalen en imprints 
• Groepsgeweten 
• Polariteiten en persoonlijk leiderschap 
• Omgaan met de vier basisemoties (bang, boos, blij en bedroefd) 
• Primaire gevoelens en vervormingen 
• Vormende ervaringen en je levenslijn 
• Scriptcirkel 
• Vormen van loyaliteit 

Blok 2 – Ik en de ander 
• Vensters op de wereld 
• Macht en onmacht 
• Afstand en nabijheid 
• Wat besteed je uit en hoe kan je daarvan leren? 
• Boksclinic door Robin van Soolingen 

Blok 3 – Ik en de organisatie 
• Leiderschap en lidmaatschap 
• Plek innemen en plek aannemen 
• Overdracht in de organisatie 
• Waarom je het werk doet dat je doet 
• Je persoonlijke missie vormgeven in je werk 

Blok 4  –Integratie 
• Individueel werk 
• Workshop Levenslied door de Parelduikers. www.deparelduikers.nl  
• Integratie 

Over Sporen 

Sporen is dé plek om naartoe te komen met vraagstukken waar je tot nog toe niet 
verder mee kwam. Met die thema’s waarin je steeds maar rondjes om je eigen staart 
blijft draaien. Je bent hier van harte welkom met je meest hardnekkige patronen. 

Onze trainingen gaan dieper. Je wordt hier niet verlicht, verlost of veranderd. Wel zal 
je hier anders vertrekken dan je gekomen bent. Niet omdat we iets nieuws in je 
stoppen dat niet bij je past. Wel omdat je hier op kunt halen wat je ooit verloren 
bent. 

Je leert je verborgen potentieel te benutten en te gaan staan voor wat jij te brengen 
hebt. Dat maakt je wendbaarder, effectiever en meestal ook blijer. 



Onze trainingen gaan dieper. Soms is het niet mals wat we doen. We werken -indien 
nodig- met therapeutische interventies bij werkgerelateerde vraagstukken. Thera-
peutisch staat overigens niet gelijk aan zwaar. We werken vooral ook speels, ervar-
ingsgericht en er wordt veel gelachen.   

Je leert niet op de laag van kennis vaardigheden, maar op de identiteitslaag. En het 
mooie daarvan is: als je jezelf eenmaal op die laag bent tegengekomen, dan kan je 
en dan wil je niet meer terug.  
Met Sporen kom je verder thuis en op je werk.  

Onze aanpak 
We werken vanuit een systemisch perspectief. Dat wil zeggen dat we kijken naar jou 
in de context. De organisatiecontext en ook de context waar je uit voort komt; het 
nest waarin je bent opgegroeid. 

We leren je te zien hoe je je geschiedenis herhaalt. Daarvoor geldt: je kan het pas 
zien als je het doorhebt. Dat bewustzijn is dus belangrijk. Maar daar stoppen we niet. 
Alleen bewustzijn is niet genoeg. We bieden je vooral een plek  waar je kan oefenen.  

Als je na afloop van een training zegt dat de training heeft bijgedragen aan “een 
stukje bewustwording”, dan hebben we iets niet goed gedaan. We gaan voor nieuwe 
ervaringen. We gaan voor nieuwe sporen. 

Daarom werken we met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, twee train-
ers voor de groep en zetten we onconventionele werkvormen in. En we zorgen er-
voor dat jouw leerproces al kan starten, ruim voor de eerste trainingsdag. 

Je krijgt hier niet per definitie waar je om vraagt. Vaak niet zelfs. Want dan had je 
zelf al wel bedacht wat je te doen staat. We gaan ook niks voor je fiksen, of 
oplossen. Als we dat zouden doen, dan beroven we je van je autonomie en dan leer 
je niet om het zelf te doen. Wel leren we je om je waarnemingsvermogen te ver-
groten. Zodat je het doorhebt op die momenten dat je er weer in dreigt te stinken. 
En we bieden je de ruimte om te oefenen met alternatieven. Zodat je ook als het 
lastig wordt, de keuzevrijheid krijgt om een andere afslag te kiezen. 

Kleine groepen 
We werken met kleine groepen van maximaal tien deelnemers. Precies genoeg 
mensen om al die verschillende menselijke verhoudingen mee te onderzoeken. En 
genoeg ruimte voor jouw eigen inbreng en jouw leervragen. Zoveel plek voor jou, 
dat ontsnappen er niet in zit. 

Je ontmoet mensen van vlees en bloed waarmee je kan oefenen. In jouw groep zit 
ongetwijfeld iemand met een vergelijkbaar verhaal, iemand die het totaal anders 
doet dan jij, iemand waar je je vanaf de eerste minuut al aan ergert, iemand die je 
niet vertrouwt en iemand waar je je direct mee verbonden voelt. Gewoon net zoals 
in het dagelijks leven. 



Twee trainers 
In bijna alle programma’s word je begeleid door twee trainers. Twee zien meer dan 
één. En met twee trainers kunnen we je twee keer zoveel invalshoeken bieden om 
naar jouw vraagstukken te kijken. We werken altijd in duo’s van een man en een 
vrouw. De ontmoeting met een man roept iets anders op dan de ontmoeting met 
een vrouw. Met een man en een vrouw voor de groep bieden we je de gelegenheid 
om jouw patronen vanuit beide perspectieven te onderzoeken en te oefenen. 

Onconventionele werkvormen 
Met alleen er over praten en analyseren kom je er niet. Leren en transformeren 
vraagt om ervaren, doorvoelen en oefenen. Daarom werken onze begeleiders met 
interventies die je soms even liefdevol uit het lood slaan en je echt anders laten 
kijken. We werken met systemische opstellingen (familieopstellingen en organ-
sisatieopstellingen), muziek, boksclinic, beweging en lijfwerk. Die werkvormen 
helpen je verder, daar waar je er alleen met je hoofd geen chocola meer van kan 
maken. 

Proces 
Jouw traject begint niet pas op de eerste trainingsdag, maar al ver daarvoor. Hier 
lees je meer over het proces tot aan de eerste trainingsdag. 

Oriëntatiegesprek/Intakegesprek 
We plannen een online oriëntatiegesprek met je in. Dan onderzoeken we waar je 
tegenaan loopt en wat de kern van je vraag is. Van daaruit bekijken we samen met 
je welke vorm van begeleiding daar het beste bij past. Individuele begeleiding of 
een training, of een combinatie van beide. En we beantwoorden de vragen die je 
hebt over Sporen, of over een specifieke training. 
Als je je direct aanmeldt voor deze training en er nog geen oriëntatiegesprek heeft 
plaatsgevonden, dan plannen we na je aanmelding nog een online intakegesprek 
met je in. 

Voorbereidingsopdrachten 
Je ontvangt per mail nog een aantal voorbereidingsopdrachten die horen bij de 
training waarvoor jij je hebt ingeschreven. 

Sporen 

Bezelhorstweg 91 

7009 KK  

Doetinchem 

06 - 17 03 64 04 

welkombijsporen.nl 

info@welkombijsporen.nl

Sporen in het kort  
Sporen is een bijzondere plek in het groen voor diepgaande -en daarmee 
duurzame- ontwikkeling. Wij zijn er voor leiders en professionals 
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