
 

 

 

 

Leergang Intuïtief Leiderschap #10 

ONDERDEEL DATUM TIJD  PLAATS INHOUD 

Start-assessment Op afspraak, uiterlijk 2 weken voor 
module dag 1 en 2 

Voorkeur dinsdag 09-02-2021  

Of woensdag 10-02-2021 

Overig op 10-03-2021 

Tijd in overleg. Duur 2 uur 

 

Online, of live in Heteren, 
Gelderland  

• ACT-meting en 360 graden feedback 
bespreken 

• Scherpstellen doelstellingen en 
resultaatsgebieden 

• Invullen van het start-assessment doe je in je 
eigen tijd. Dit word je gemaild 3 weken van 
tevoren 
 

Module dag 1 en 2 
‘Focus en krachtige keuzes’ 
 

Dinsdag 23-03 -2021 

En 

Woensdag 24-03-2021 

Met overnachting  

9.30-21.30 uur 

7.45-17.00 uur 

 

Live op Samaya in Werkhoven, 
Utrecht 

• Kennismaking en doelen delen 
• Theoretisch kader 
• Toekomstprojectie en passende keuzes 

maken 
• Je leven overzien 
• Het Kernzaken Intuïtiemodel 
• Werken met waarden 
• Introductie bewustzijnstraining  
• Focus in lijn brengen met organisatie 
• De kracht van de wij-intentie 
• Kernovertuigingen en besluiten nemen 
• Action-learning vaststellen 
• De vooropdrachten worden je gemaild 3 

weken van tevoren 
 

Bewustzijnstraining Eigen tijd  Online meditatie training • Wordt je gemaild elke tweede vrijdag 
gedurende de gehele leergang (elke derde 
vrijdag in de zomervakantie) 

 
Extra module Lichaamsbewustzijn  Eigen tijd  Online training • Vrijblijvende training, ter ondersteuning van 

de Bewustzijnstraining 
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• Uit deze module krijg je gelijk met de 
Bewustzijnstraining tips aangereikt  
 

Webinar 1 Maandag 12-04-2021 9.00-10.00 uur 

 

Online • Onderwerp: Sneller beslissen met expert-
intuïtie 

• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 
weken van tevoren 

 
Individuele coaching 1 Donderdag 22-04-2021 

Of 

Vrijdag 23-04-2021 

Tijd in overleg. Duur 1 uur 

 

Online, of live in Heteren, 
Gelderland 

• Onderwerp: voortgang bewaken 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 1 week 

van tevoren 

Groepscoaching 1 Donderdag 13-05-2021 

 

9.00-10.00 uur 
 

Online • Onderwerp: intervisie 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 

Module dag 3 
‘Anderen meenemen in complexe 
situaties’ 

Vrijdag 21-05-2021 

 

 

9.30-17.00 uur 

 

Live op Samaya, Werkhoven, 
Utrecht 

• Waarnemen wat er feitelijk is 
• Filters vóór je intuïtie doorgronden 
• Voorwaarden voor intuïtief leiderschap 

creëren   
• Action-learning voortgang 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 
 

Webinar 2 (Q&A) Vrijdag 23-06-2021 9.00-10.00 uur  Online • Onderwerp: bewustzijnstraining les 6 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 
Kerndag in de natuur 1 Zaterdag 27-08-2021 

 

• Dieperliggende 
antwoorden vinden op 
je richtingsvraag. 

• Deze dag voer je 
individueel uit op een 
eigen gekozen locatie  

• 2 weken van tevoren, 
of op verzoek ivm 
vakantie vroeger, 
ontvang je het 

Eigen gekozen locatie in de 
natuur 
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kernpakket in je 
(thuis)brievenbus. 
 

Module dag 4 en 5 
‘Werken vanuit je purpose’ en 
‘Verbindend leiderschap in de 
praktijk’ 

Dinsdag 07-09-2021  
 
en  

Woensdag 08-09-2021 

Met overnachting  

9.30-21.30 uur 

7.45-17.00 uur 

 

Live op Samaya, Werkhoven, 
Utrecht 

• Jouw reis van de held 
• Werken vanuit je Purpose 
• Hoe werkt ons ego? 
• Herkennen van angst 
• Hardnekkige patronen doorbreken 
• Gewaarzijn als sleutel tot intuïtief en 

charismatisch leiderschap 
• Verbindend leiderschap in de praktijk 
•  Omgaan met weerstand 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 
 

Groepscoaching 2 Woensdag 29-09-2021 9.00-10.00 uur Online • Onderwerp: intervisie 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 
 

Webinar 3 Dinsdag 13-10-2021 9.00-10.00 

 

Online • Innoveren met creatieve intuïtie 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 

Individuele coaching 2 Maandag 01-11-2021 

Of Dinsdag 02-11-2021 

Tijd in overleg. Duur 1 uur 

 

Online, of live in Heteren, 
Gelderland  

• Onderwerp: voortgang bewaken 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 1 week 

van tevoren 

Module dag 6  
‘Leiderschap vanuit bezieling en 
charisma’   

Woensdag 10-11-2021 

 

9.30-17.00 uur 

   

Live op Samaya, Werkhoven, 
Utrecht 

• Wanneer ben je een bezield leider? 
• “Trainen” van charisma 
• Het versterken van je boodschap 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 
 

Webinar 4 Dinsdag 07-12-2021 9.00-10.00 uur Online • Intuïtieve managementvaardigheden 
• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 

weken van tevoren 
 

Module dag 7 (slot, middag+ 
avond) 
‘Evaluatie en borging’ 

Vrijdag 14-01-2022 13.30-20.30 uur Live in Heteren, Gelderland • Resultaten delen en vieren 
• Presentaties 
• Samen eten 
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 • Vooropdracht wordt je gemaild 2 weken van 
tevoren 
 

Slot-assessment Donderdag 17-02-2022 

Of Vrijdag 18-02-2022 

Tijd in overleg. Duur 1 uur.  Online, of live in Heteren, 
Gelderland 

• Persoonlijke evaluatie nav start-assessment. 
Borgingsgesprek 

• Kleine vooropdracht wordt je gemaild 2 
weken van tevoren 
 

 

 

 

 


