Moeiteloos Leiderschap
Deze opleiding gaat over bewust-zijn. Over meer moeiteloos in je leiderschap en in het leven staan. Vaak leven
we niet meer in lijn met ons eigen, moeiteloze zelf. We leven op basis van gedachten die we denken dat andere
mensen over ons hebben of die andere mensen ons ooit hebben aangereikt. We nemen patronen en
denkbeelden over, waardoor we niet meer helder kijken naar onszelf en naar anderen. Dat kan verwarrend,
verstorend en vermoeiend zijn. Deze opleiding betekent een doorbraak voor mensen die hier zicht op willen
krijgen en graag meer moeiteloos en met meer energie hun eigen leven leiden en leiderschap willen pakken.
Niveau: Werk en denkniveau HBO+, postacademisch, maar voor iedereen begrijpelijk.
Aanvangsniveau: Het Event Sterk Leiderschap, live of online. Wat daarnaast vereist is, is de bereidheid naar
jezelf te kijken, te leren en te ontwikkelen.
Lengte: 2 maanden verspreid over een driedaagse met drie avonden en drie dagen en een terugkomdag.
Daarnaast vindt er een intake/coaching en coaching tussen de sessies plaats.
Inhoud:
Fase 1: Bewustzijn in kaart brengen.
Het verhaal van je leven hoe ga je daarmee om, en wat heb je hiermee gedaan.
Hoe luister je naar de ander en naar je zelf.
Je beperkingen in kaart brengen, die je moet kennen om vrij te kunnen leven.
Fase 2: Bewustzijn verdiepen.
Zonder oordeel naar je beperkingen leren kijken en oefenen om je beperkingen op te heffen.
Fase 3: Bewustzijn verruimen.
Je doelen in je leven in kaart brengen en onderzoeken waarom je deze doelen niet hebt kunnen bereiken.
Fase 4: Bewust-zijn
Oordeelloos waarnemen en kijken verdiepen en leren hoe de spiegel van de ander jouw bewustzijn is.
Doelstellingen:
- Bewust-zijn
- Open leren kijken
- Helder leren waarnemen en verwerken
- Belemmerende overtuigingen ontdekken en ontmantelen
- Meer moeiteloos leven en leiden
Doelgroep:
Ambitieuze managers/leiders die meer willen leiden in plaats van lijden en die het verschil willen maken in het
leven van anderen.
Studiebelasting:
Drie aaneengesloten dagen inclusief drie avonden en een terugkomdag.
Twee coachingssessies (de eerste is de intake/aanvangscoaching).
Zelfstudie/opdrachten maken – dagelijkse reflectie en oefening in de praktijk.
Studiemateriaal:
Sterk Leiderschap
De map Moeiteloos Leiderschap
Kwalificatie:
Moeiteloos Leiderschap succesvol voltooid
Eindtoets:
Ja, deelnemers laten aan de hand van een opdracht zien of ze in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben.*
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Trainers/coaches:
Dr. Inge Nuijten is gedreven om dienend-leiderschap in de wereld te bevorderen. Dit
betekent voor haar een voorbeeld zijn en anderen met plezier betekenisvol helpen in hun
groei. Vitaliteit, (zelf)vertrouwen en communicatie nemen daarbij een centrale plek in. Ze
houdt van uitdagingen; verwacht dat alles mogelijk is, als je maar weet wat je wilt en
bereid bent je daarvoor in te zetten. Inge werkte voor een aantal grote organisaties en is
op dit moment eigenaar van INSP en Redpoint Company. Vanuit die bedrijven heeft Inge
zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling in combinatie met
organisatie- en teamontwikkeling. Daarnaast verzorgt ze regelmatig colleges, keynotes en inspiratiesessies. Ze
schreef onder andere de boeken ‘Wetenschap van dienend-leiderschap’ en ‘Echte leiders dienen’. Ze heeft een
PhD in management (servant-leadership) en voelt zich rijk wanneer ze anderen kan verrijken.
Victor van der Putten was ruim 25 jaar werkzaam in het bedrijfsleven. Ik leefde volgens
het principe ‘moeten presteren’, zonder hierover na te denken, zonder bewust te zijn wat
hij werkelijk aan het doen was. Hij was zeer succesvol. Toen hij 45 was, ging hij na het
mislukken van zijn tweede huwelijk naar Nepal. Hij vroeg zich af wie ‘ben ik nu eigenlijk
en wat doe ik hier op aarde?’ En ‘ben ik eigenlijk wel mezelf en wat is jezelf zijn?’ De
lange reis zorgde er voor dat hij loskwam van zijn verleden. Maar hij was er nog niet.
Bij thuiskomst heeft hij vele opleidingen gevolgd en zich iedere keer de vraag gesteld, wie
ik ben en wat doe ik hier op aarde? Hij ontdekte dat zijn gedachtes een grote rol spelen in de beleving van wie
hij is. Gaandeweg leerde hij moeiteloos en in vrijheid te leven. Hij ontwikkelde vervolgens een methode om
anderen te helpen bij het realiseren van een vrij en moeiteloos leven in lijn met wie ze werkelijk zijn.
Praktische informatie:
De opleiding vindt plaats op een prachtige locatie op de Noord Veluwe. De exacte locatie wordt bekend
gemaakt nadat de inschrijving is bevestigd.
Data en tijden vind je op de website: https://www.redpointcompany.com/moeiteloos-leiderschap/
Het maximaal aantal deelnemers is 8.
Je hebt 1 jaar toegang tot de online leeromgeving met het Event Sterk Leiderschap. De onlinetraining is volledig
eigendom van Redpoint Company en je account is alleen van en voor jou. Niets uit de training mag gedeeld,
openbaar gemaakt over verveelvoudigd worden. Copyrights en eigendomsrecht behoren dus te allen tijde toe
aan Redpoint Company.
Het examen vindt plaats op de terugkomdag. Het is een praktijkexamen waarbij je op basis van een gerichte
opdracht laat zien dat je het geleerde toe kunt passen. *Indien je niet slaagt voor het examen, bestaat de
mogelijkheid bij de volgende groep te herkansen tegen een vergoeding van € 997,-.
Vergoeding:
De investering voor het traject is € 3.997,-. Dit is inclusief opleidingsmaterialen, (werk)boeken, intake, (online)
coaching, 3 overnachtingen, 3x ontbijt, 3x diner, 4x lunch en 4x dag-arrangement op de opleidingsdagen. Je
betaalt voor aanvang van de opleiding.
Eventueel maak je een factuur aan voor je organisatie die voor de start van de opleiding moet worden voldaan.
Zodra is overeengekomen dat je deel gaat nemen, kan de overeenkomst niet meer geannuleerd worden. Wel is
mogelijk om een geschikte andere deelnemer aan te dragen als plaatsvervanger.
Leveringsvoorwaarden:
De voorwaarden op basis waarvan je de opleiding volgt, vind je hier.
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