
Op exploratie naar de 
leider in jezelf
Wie spreekt over ‘leiderschap’, heeft het ook over 
‘zelfleiderschap’. Beide gaan hand in hand: leiderschap 
kan niet zonder een goede basis zelfleiderschap. Laat dit 
nu net zijn waar het schoentje nog steeds wringt. Wie 
neemt hier de tijd voor? Laten we samen de weg vrij 
maken. Samen op exploratie. 

Waarom zelfleiderschap?
Het gaat om bewust weten wat je kunt, wilt én durft en kiest volgens je waarden 
en levensvisie. We horen vaak: ‘ik wist het wél maar het lukt me niet’. Voor echt 
zelfleiderschap vertrekken we vanuit zelfobservatie en zelfreflectie.  

• Wat doe ik waardoor anderen mij waarderen?  
• Wat straal ik uit zodat ik mijn team meekrijg?  
• Waarom reageer ik zoals ik reageerde?  
• Wat zijn mijn rode knoppen? Hoe reageer ik dan?  
• Welk gevoel blijft onuitgesproken?
• Waarom beland ik steeds in dezelfde dynamiek?

Stel je even voor als een zelfbewuste leider...

• Je weet vanuit welke intenties je een bepaald gedrag stelt en durft dit te benoemen. 
• Je observeert en bevraagt de effecten van het eigen gedrag op anderen. 
• Je reflecteert in welke mate deze effecten met je initiële intenties overeenkomen. 
• Je kijkt met mildheid naar je eigen groeiproces en je stuurt bij. 
• Je kent de eigen kernwaarden en handelt er steeds weer naar. 
• Je erkent de limieten van je eigen denken, voelen en handelen en stopt deze niet weg. 
• Je kent/herkent de eigen ‘rode knopjes’ en neemt daarvoor je verantwoordelijkheid op. 
• Je geniet van de evolutie als mens en als leider en je bent hierin een rolmodel. 
 
Zo leer jij je eigen leiderschap op te nemen 

1. Voorbereiding - Je maakt een kritische momentopname van je leven d.m.v. een online 
persoonlijkheidsanalyse. Je krijgt een helder zicht op je eigen ideeën, overtuigingen én waar je 
jouw potentie onbenut laat.  

2. Doorheen 4 modules leggen we de focus op: 
• Inzicht in jezelf - We vertrekken vanuit je eigen blauwdruk en geven je het leiderschap 

terug over de gedachten en gevoelens waarmee je makkelijker uit je comfortzone kunt 
stappen en bewust je eigen positie in het leven kan kiezen. 

• Ontwikkel jezelf - Wil je leiderschap opnemen dan heb je nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen. Zo kom je los van je ongewenste gewoontes. Tijdens deze module zetten 
we maximaal in op het trainen van je pre-frontale cortex. We ontwikkelen je executieve 
vaardigheden, zoals zelfcontrole, emotie reguleren, werkgeheugen trainen, focus houden… 

• Wees jezelf - We leren hoe de interne ruis plaats kan maken voor de interne kracht, waardoor 
je elk moment leidend kan zijn en naar jouw overtuigingen kunt handelen. Je leert hoe je je niet 



uit het veld laat slaan bij een tegenslag. We ruimen de laatste obstakels uit de weg en geven je 
de routines om langdurig resultaat te bereiken. Zo ontstaat focus. 

• Blijf touw aan jezelf - Tijdens onze kampvuur-sessies maken we de balans op en wisselen 
resultaten en ervaringen uit vanuit de nieuwe mindset, gewoontes en vaardigheden en hoe 
jij deze hebt toegepast. 

Waarom kiezen deelnemers voor ons?
• Dit is geen one shot maar een traject van 4 modules.
• We creëren een learning community waar gelijkgestemden elkaar versterken en uitdagen
• Het hybride traject bestaat uit een digitaal voortraject om zich degelijk voor te bereiden op de 

zeer interactieve workshops onder begeleiding van onze ervaren trainers-coaches.   
• Zeer pragmatische aanpak.
• Tussen de verschillende workshops werken de deelnemers aan opdrachten en overleggen 

met elkaar en de trainer-coach. Zo wordt alles continu met elkaar gedeeld.

Deze opleiding is voor …
• Projectmanagers, functionele specialisten, teamleaders, eigenaars van kleine bedrijven,...  
• Nieuw benoemde leiders of mensen die toewerken naar een leiderschapsrol  
• Professionals die inzicht willen krijgen in zichzelf en meer impact willen krijgen op anderen 

Even praktisch
De opleiding is een mix van een residentiële 2-daagse en fysieke en hybride leermomenten. 
Kijk op onze website voor de data en locatie.

Budget voor het ganse traject: 1.305 euro 
excl. verblijf (+/-200 EUR/persoon ter plaatse af te rekenen).

Wie geeft de opleiding?
Als gepassioneerd trainer, gecertifieerd coach & gedragsveranderaar bestudeert Kathy Van 
Deun al meer dan 15 jaar het menselijk gedrag, verandering én zelf-leiderschap. Zij gelooft in 
heldere wetenschappelijke principes én gezond verstand en neemt je graag mee op expeditie 
naar jezelf.

Vragen? Contacteer Celine
Celine@skillbuilders.be
053/53 20 30

Wie is Skill BuilderS?

Skill BuilderS, de naam zegt het zelf: wij bouwen aan talent.

Al meer dan 35 jaar hebben we ervaring in het ontdekken, ontwikkelen én inzetten van talent. Wij zijn 
actief in outplacement, loopbaanbegeleiding, talent & organisatie-ontwikkeling, coaching, assessment & 
development en begeleiding van werkzoekenden.

www.skillbuiders.be

https://www.skillbuilders.be/nl/organisaties/talent-organisatie-ontwikkeling/op-exploratie-naar-de-leider-jezelf

