
Intuïtief Leiderschap 
Leidinggeven vanuit wijsheid en daadkracht

Koers bepalen in een snel veranderende wereld? 
Een organisatie in beweging heeft mensen nodig die aanvoelen wat er  
nu gaande is en daarop in durven spelen. Versterk het type leiderschap  
dat daarvoor nodig is, op een manier die bij jou past.

Compacte leergang voor leiders met impact

4 maanden programma



Intuïtie is een waardevolle bron, die vaak vergeten wordt in alle drukte.  
Hoe je contact blijft houden met jezelf en jouw innerlijk kompas als raadgever, 
blijft daarin een uitdaging. Hoe dit kompas beter te gebruiken bij het maken van 
authentieke beslissingen? Kloppend, voor jezelf, de organisatie én het groter 
geheel? Welke persoonlijke en zakelijke keuzes vraagt dit van je?

Wat leer je
In deze leergang ontwikkel je een authentieke stijl van leiderschap voor nu en 
voor de toekomst. De leergang biedt tools bij het vinden van antwoorden op 
vragen als: ‘Wie ben ik en waar sta ik voor? Welke ervaring en talenten breng 
ik mee? Welke (werk)uitdagingen kom ik tegen en hoe bepaal ik daarin mijn 
koers?’

Inhoud
Intuïtie speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Hoe je intuïtie 
aanspreekt, traint en een deel laat uitmaken van je leven, leer je in deze 
compacte leergang. Je onderbewuste werkt razendsnel, hoe maak je daar beter 
gebruik van? Wanneer ga je daarin af op je intuïtie en wanneer zitten eigen 
aannames en ego in de weg? Je leert hoe je vanuit rust, sterke en belangrijke 
beslissingen kunt nemen. Zo leer je jouw innerlijk kompas gebruiken bij het 
aanvoelen en inspelen op wat speelt in actuele omstandigheden. Om zo vanuit 
innerlijke wijsheid de juiste koers te bepalen in een snel veranderende wereld. 

Versterk de verbinding tussen jezelf, je rollen 
en je omgeving. Versterk je bewustzijn. 

“Even stilstaan is  
de motor voor vooruitgang.  

Dit praktisch toepasbare 
programma geeft je de tools 

om op een ontspannen manier 
twijfel om te buigen naar 
daadkrachtig handelen.”

In deze leergang maak je in korte tijd 
een sterke persoonlijke groei door.

“Door het opmerken en veranderen 
van mijn intentie, keuzes, positie en 

timing, ben ik daadkrachtiger leiding 
gaan geven. Ik krijg andere responses 

van medewerkers en heb ruimte kunnen 
maken om iedereen in zijn kracht  

te zetten.”

Saskia van Niekerk (ondernemer)

Intuïtie en zakelijk leiderschap? 
Gaat dat samen? Ja, juist!

Ik
(kompas)

Rollen

Bewustzijn

Omgeving

•  Intuïtie van ego 
onderscheiden

•  Focus en koers 
bepalen

•  Sensitiviteit versterken
•  Invloed uitoefenen  

in de gegeven context

•  Helderheid over je 
bijdrage

•  Alle talenten benutten



Wat brengt dit programma jou?
•   Versterk je innerlijke kompas
•  Creëer helderheid over jouw rol en acties
•   Draag proactief bij aan de doelstellingen van de organisatie 

op een manier die bij jou past
•  Realiseer draagvlak bij je omgeving
•  Werk en leef vanuit voldoening en plezier

 “Ik leerde afstand nemen  
en zinvoller bezig te zijn  
met de hoofdlijnen. Ik 

blijf gebruik maken van de 
intuïtieve ingevingen die 

permanent alert zijn  
in mijn brein.”

Leen Boltjes (projectmanager) 

Doelgroep
Dit programma is geschikt voor ambitieuze 
(senior-)managers, directors, adviseurs en 
ondernemers.

Blended learning
Kernzaken is gespecialiseerd in blended 
learning. Voor sommige onderdelen is bij 
elkaar komen het meest krachtig.
Op andere momenten is live contact via 
video-call tijdbesparend en toch even 
effectief. Kennisoverdracht en oefening 
op je persoonlijke bewustwording doe je 
op de tijd en plaats die voor jou het beste 
uitkomen middels onze web-academy. Zo 
word je continu gevoed en is het toch goed 
in te passen in je drukke agenda.

Meer draagvlak  
in teams

Overzicht  
vanuit een  

bredere scope

Richting 
bepalen en 
prioriteiten 

stellen

Sneller beslissen  
en meer vertrouwen  

in besluiten

Ontspannen 
basishouding

“De diversiteit in doelgroep van deze 
leergang biedt veel voordelen. Je 

ontwikkelt je echt samen met andere 
managers en ondernemers. Je leert 
van elkaars ervaringen en inzichten 
waardoor de impact van de training 

wordt versterkt.”

“Ik geef dit programma een 10, zeer 
nuttig. Nu kan ik ermee aan de slag! ”

Marijn Span (marketing & communicatie 
manager Van der Valk Hotel)

“Ik doe hetzelfde in vier dagen wat ik voorheen in vijf dagen deed  
en dat met veel meer ontspanning.”

Perry Bakker (hoofd sectie plannen, Koninklijke Marechaussee)



“Leven vanuit een sterk innerlijk  
kompas maakt het verschil”
Jolien Slavenburg, faciltator van deze leergang

Docent 
Jolien Slavenburg is directeur van 
Kernzaken. Ze heeft haar werk volledig 
toegespitst op het bekrachtigen van het 
nieuwe leiderschap, waarin het versterken 
van intuïtie een cruciale rol speelt. Jolien 
heeft ruim 20 jaar ervaring in het coachen 
en trainen van high- professionals en 
directieleden in de zakelijke en publieke 
sector. Zij helpt haar klanten vanuit 
innerlijke wijsheid de juiste keuzes te 
maken en hun impact en draagvlak te 
versterken. Tevens is zij als docent Intuïtief 
Leiderschap verbonden aan diverse 
executive Programma’s op Business 
University Nyenrode.

Programma 
•     Individueel start-assessment met HBM-ACT meting 

De juiste doelen bepalen en realiseren.

•     Action Learning Plan 
De vertaling van inzicht naar actie binnen je eigen werkcontext.

•     3 live trainingsdagen  
Oefening en feedback brengen nieuw perspectief op  
‘ik, rollen en omgeving’.

•     E-learning 
Kennis, inspiratie en oefeningen vanaf je eigen werkplek.  
 
Webinars over: 
- talent- en waardenontwikkeling 
- de juiste energiebalans  
- zakelijke intuïtie 
 
Bewustzijnstraining  
- Audio-lessen over wijs persoonlijk leiderschap. 
 
Lichaamsbewustzijns-oefeningen.

•     Peer group coaching (online): 
Je ontwikkeling bespreken en feedback ontvangen van je 
mededeelnemers.

•     Deelname aan besloten online groep voor deelnemers. 
Delen van successen, ervaringen en obstakels om doelen te bereiken.

•     Individuele slotcoaching 
Inzichten en resultaten borgen.

Kernzaken   •    024-2070853
info@kernzaken.nl   •   www.kernzaken.nl

Kennismakingsgesprek 
Ben jij klaar om vanuit deze wijsheid te leiden? Dan nodig ik je graag 
uit om in contact te treden. We bekijken samen of dit programma 
aansluit bij jouw doelstellingen en informeren je over praktische 
zaken.

Plan nog deze week een kennismakingsgesprek met ons in. Stuur een 
mail naar info@kernzaken.nl of neem rechtstreeks contact op met 
Jolien Slavenburg via 06-16290117 of mail naar jolien@kernzaken.nl.


