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Omschrijving workshop Leiderschap is iets anders dan leiding geven. 
Persoonlijk leiderschap gaat over hoe je jouw 
eigenheid, persoonlijkheid en kwetsbaarheid kunt 
voelen èn kunt inzetten om succesvol en met eigen 
voldoening te werken. 
 
Het is iets anders dan een bepaalde aangeleerde 
houding aannemen en hard werken om die in stand te 
houden, of die nou hard en zakelijk is of juist te lief en 
afhankelijk. 
 
In de workshop onderzoeken we wie jij bent en hoe je 
je krachtig en eigen kunt voelen. Vervolgens zetten we 
stappen om dit alles krachtig te laten zien. We nemen 
ook mannelijk en vrouwelijk leiderschap mee. 
 
Je gaat echt aan de slag met deze zaken. Individueel en 
met elkaar ervaar je de groei van jouw persoonlijk 
leiderschap met oefeningen, onderzoek en jouw eigen 
gevoel. 
 

Korte omschrijving bedrijf Essentieel Ondernemen is werken en ondernemen 
vanuit je unieke en intrinsieke motivatie, je eigenheid 
en bezieling. Het is geen manier of kunstje. Het is een 
weg, waarbij je vanuit je essentie groeit en de 
beweging van het leven in je werk soepel gaat volgen. 
Ieders essentie is sprekend, passievol en eigen. Vind 
onder mijn begeleiding de ideale combinatie van jouw 



passie en talenten en zet deze in voor een succesvolle 
organisatie. Onderneem vanuit die essentie en er 
ontwaakt een nieuwe wereld vol mogelijkheden! 
Gelukkig werken, daar gaat het om, gelukkig zijn. 
Wanneer je dat bereikt (h)erken je je ambitie, wat die 
ook is. Je passie en je ambitie passen feilloos bij je, dat 
is bezieling. Dan bereiken we wat mijn missie is: intens 
gelukkig leven, maatschappelijke inbreng, in de 
diversiteit van de wereld! 
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