
Hoe neem jij regie over je leven en werk?



Gedurende zes maanden gaan we op reis. Letterlijk en figuurlijk. 
Tijdens een leiderschapstrail van drie dagen ga je ‘back to 
basic’ en uit je comfortzone. Terug naar de essentie van wie jij 
bent. In de natuur maak je verbinding met jezelf en ontwikkel je 
jouw leiderschapskompas. Na de trail gaat de reis verder. We 
begeleiden je bij het ontdekken van jouw ontwikkelverlangen. 
In een ‘out of the box’ workshop laten we je ervaren hoe je 
acteert in contact met de ander en leer je om dit nog meer 
vanuit authenticiteit te doen. Vervolgens word je aan de hand 
van vier actuele leiderschapsthema’s bewust gemaakt van wat 
er speelt in de wereld om je heen en wat dit betekent voor jouw 
leiderschap. Aan het einde van de masterclass valt alles samen 
en schrijf je jouw persoonlijk leiderschapsverhaal. 

Voor wie is deze masterclass bedoeld?
Voor directeuren, ondernemers, leidinggevenden en 
professionals met minimaal 10 jaar werkervaring 
die hun natuurlijk leiderschap verder willen 
ontwikkelen en versterken.

Hoe kun je op authentieke wijze, met oog voor je 

omgeving en voor actuele leiderschaps-thema’s, 

richting geven aan je eigen toekomst en die van je 

team of organisatie? Dat is de vraag die centraal 

staat in de Masterclass Natuurlijk Leiderschap. 

Tijdens de masterclass ontwikkel je leiderschap 

van binnenuit. Je verbindt je met jezelf en je 

omgeving om zo op natuurlijke wijze leiding te 

nemen en te geven. 
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Authenticiteit

Jij als leider



Wat kan ik verwachten?
- Een persoonlijk intakegesprek  2 uur
-  Kennismaking met je reisgenoten en  

voorbereiding op de leiderschapstrail     1 dag
-  Leiderschapstrail: een indrukwekkende  

ervaring in de Nederlandse natuur  3,5 dag
-  Workshop ‘Authentiek in contact’ 1 dag
-  Vier expertworkshops over actuele  

leiderschapsthema’s  4 dagen
-  Individuele coachsessie: het verdiepen  

en borgen van je inzichten en kennis  2 uur
-  Apotheose: Het delen van jouw persoonlijke 

leiderschapsverhaal met je reisgenoten en  
afronding van de Masterclass  1 dag

Gedurende het hele programma word je intensief en 
persoonlijk begeleid.

DE DRIE PIJLERS
De Masterclass Natuurlijk Leiderschap is een verdiepend 
en doeltreffend programma, gebaseerd op drie pijlers: 

Authenticiteit 
Leiderschap begint bij jezelf kennen. Jezelf zijn, weten 
wat je wilt en waar je voor staat.  Begrijpen wat jou uniek 
maakt. Je kunnen verbinden met je jezelf om van daaruit te 
acteren en te creëren. Dat is authenticiteit. Daarom gaan 
we eerst terug naar de basis, het fundament voor jouw 
natuurlijk leiderschap. 

Omgevingsbewustzijn
In een krachtig speelveld zijn verbinding en afstemming 
een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Aan de 
hand van vier actuele leiderschapsthema’s - Diversiteit 
& Inclusiviteit, Zingeving, Generatiemanagement en 
Bevlogenheid - verdiep je tijdens deze expertworkshops je 
kennis en omgevingsbewustzijn.

Jij als leider
Door jezelf goed te kennen en je bewust te zijn van je 
omgeving, kun je zelf de regie nemen over je leven en je 
werk. Natuurlijk leiderschap betekent vanuit eigen kracht 
en overtuiging bewuste keuzes maken. Met het schrijven 
van jouw persoonlijke leiderschapsverhaal geef je richting 
aan je eigen toekomst en die van je team of organisatie. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op  
www.masterclassnatuurlijkleiderschap.nl of bel  
met Jacqueline Wiener, 06-34880142 of 
Edsart Krijger, 06-48962599.



FACILITATORS
Jacqueline Wiener (1960) - Jacqueline is 
een ervaren executive coach en facilitator 
van leiderschapsprogramma’s en -reizen. 
Met haar warme, soms confronterende stijl 
van coachen en begeleiden weet ze je op 
een diepere laag te raken en in beweging 
te brengen. Ze helpt je de weg vrijmaken 
om jouw natuurlijk leiderschap blijvend te 
ontwikkelen.

 

Edsart Krijger (1978) - Edsart is 
een ervaren coach en Learning & 
Development specialist. Zijn coachings- 
en leiderschapsprogramma’s nodigen 
uit tot het nemen van leiderschap over 
leven en werk. Tot het maken van keuzes. 
Zijn directheid in combinatie met zijn 
sensitiviteit zorgen voor een versnelling in 
je ontwikkelproces.een versnelling in je 
ontwikkelproces.

www.masterclassnatuurlijkleiderschap.nlde
sig

n:
 w

w
w

.m
stu

di
oo

s.
nl

Deze Masterclass 

Natuurlijk Leiderschap 

wordt ook incompany 

aangeboden. 

Het programma wordt 

dan op maat ingericht.


