Servant Leadership Next Level - de elfde competentie
Aanleiding om mee te doen

Wat levert het op

Modules

• Je neemt al vaak beslissingen op gevoel en je wilt
leren hoe je je intuïtie bewust kunt gebruiken en er
op te vertrouwen
• Je wilt spiritualiteit integreren in je leiderschap,
zowel zakelijk als privé in je verschillende rollen (als
leidinggevende, partner, ouder)
• Je wilt gebruik leren maken van dat wat tussen
hemel en aarde al aanwezig is en wat je nu nog
niet benut
• Je wilt je eigen energiehuishouding beter leren
‘managen’ zodat je minder last hebt van
energielekken door anderen
• Je bent nieuwsgierig en wilt leren hoe praktische
intuïtie de eﬀectiviteit van je leiderschap kan
versterken.

• Innerlijke rust en onvoorwaardelijk vertrouwen
• Bevlogenheid en inspiratie: je balans en eﬀectiviteit
verbeteren
• Toegang tot jouw onuitputtelijke hulpbron bij het
vervullen van je missie in leven en werk
• Creatieve ideeën, oplossingen en antwoorden bij
zakelijke en persoonlijke vraagstukken
• Het innerlijke contact verrijkt en verdiept je
bewustzijn, je leiderschap en zijnswijze
• Krachtige verbinding met jezelf
• Geen twijfel meer aan de juistheid van beslissingen
• Angst voor het onbekende loslaten

De training is opgedeeld in twee delen. Een module
van twee losse dagen in Nederland waarin je
zorgvuldig je intuïtie laat ontwaken en laat stromen.

Wat leer je

Opzet

Doelgroep

• Je ontwikkelde denken verbinden met intuïtie en
gevoel
• Vergeten of ondergesneeuwde delen van jezelf
bewust integreren waardoor je meer eigenwaarde
en innerlijke stevigheid ervaart
• Diepgaand de essentie van je leiderschap
onderzoeken, herordenen en flow ervaren
• Gevoeligheid als kracht erkennen en hanteren
• Bestaande en beperkende gedachtepatronen
loslaten
• Inzichten verruimen om in te spelen op
hedendaagse en toekomstige uitdagingen

De training heeft een duidelijk spiritueel karakter.
Door middel van vertragen en stil te worden, leer je
beter naar binnen te luisteren, met je innerlijke oog
waar te nemen en je bewustzijn te vergroten.

• Ervaren leidinggevenden
• Bekend of ervaring met dienend leiderschap is een
pré
• Commitment om uit comfortzone te gaan en
grenzen te verleggen

Tegelijkertijd wordt steeds weer het aardse element
betrokken: het leren toepassen en integreren in de
praktijk van wat je ontdekt.
En dit alles wordt toegevoegd aan een verdieping van
dienend leiderschap.
Ervaring met dienend leiderschap is prettig maar is
niet strikt noodzakelijk.

De week in Frankrijk heeft het karakter van een
leiderschapsretraite. In deze intensieve week (6
dagen) in de Dordogne krijgt je intuïtie ook een
praktische plek in je dagelijkse leiderschap.

Werkwijze
Tijdens de modules maken we gebruik van het
dynamische groepsproces en de omgeving. Je leert
met en van andere topmensen en doet oefeningen
met elkaar. Er is veel persoonlijke 1:1 aandacht van
de begeleiders.

Investering
€ 6.900,- exclusief btw
Inclusief:
• Verblijf all-in op het Domaine in Frankrijk
• Tickets van Rotterdam naar Bergerac en v.v.
• Transfers Bergerac-Domaine d’Essendiéras en
terug
• Literatuur en certificaat

Begeleiders

Locatie Module Frankrijk (Leiderschap)

Arlette Bout

Domaine d’Essendiéras
24160 St. Médard d’Excideuil
Dordogne Frankrijk

• oprichter NIVSL en executive coach Servant
Leadership
• auteur “Servant Leadership in 15 minuten”

Eric Stecher
• oprichter NIVSL en executive coach Servant
Leadership

• Sfeervolle en inspirerende locatie, 400 ha natuur,
golfbaan (9 holes), tennisbaan, zwembad
• Verblijf in ruime vakantiehuizen, veelal met
privézwembad
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Luc Geurts
• Plant manager McCain Foods
• Gecertificeerd Servant Leadership Practitioner

Locatie Module Nederland (Intuïtie
ontwaken)

Contact

NIVSL
Florapark 11
2012 HK Haarlem

Nederlands Instituut voor Servant Leadership
Florapark 11; 2012 HK Haarlem
info@nivsl.nl; www.nivsl.nl

• Sfeervolle en inspirerende locatie
• Bereikbaar met auto en openbaar vervoer

