
 

 

 
Het Geïnspireerd Leiderschap jaarprogramma is een meeslepende, transformatieve 

training gebaseerd op tijdloze principes uit eeuwenoude wijsheidstradities en 
moderne wetenschappelijke inzichten. Het daagt je uit tot persoonlijke groei op alle 
relevante gebieden: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel; met als resultaat een 
diepgaand gevoel van welzijn en voldoening. Je ontwikkelt een rotsvast vertrouwen 
in de menselijke creativiteit, veerkracht, en vindingrijkheid. Hierdoor ben je in staat 

het beste in jezelf en anderen naar boven te halen, zelfs in stressvolle situaties. 
 

Wat wil je ECHT?   

Financiële overvloed, een geweldige relatie, uitstekende 
gezondheid, een succesvolle onderneming, veel vrije tijd, 
goede vrienden, roem en lof, een gevoel ertoe te doen, een 
invloedrijke positie, controle over je omstandigheden, etc. 
 
Er is niets mis met het nastreven van deze doelen. Alleen  
de verwachting dat ze de bron van geluk en voldoening  
zijn, weerhoudt je ervan om je volle potentieel te benutten. 
 
Wat je waarschijnlijk echt wilt, is je stralend, levendig en vol 
vreugde voelen. Je wilt liefde, enthousiasme en het idee 
hebben dat je leven zin heeft. Je wilt je goed voelen. Je wilt de 
wereld mooier achterlaten dan je hem gevonden hebt.  
Je wilt een hart dat zingt. 

Wanneer je leidt (en leeft) 
vanuit inspiratie heb je 

visie: je weet wie je bent 
en waar je voor staat.  

Je hebt altijd overzicht, 
altijd tijd en nooit haast. Je 
ziet de zaken ‘zoals ze zijn,’ 
zonder ze in te kleuren. Dit 

maakt je effectief, 
optimistisch en vol 

energie. Hard werken is er 
nog steeds bij, maar alles 

in je leven verloopt 
soepeler en aangenamer. 
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Voor wie is deze training?    

Geïnspireerd Leiderschap is ontwikkeld 
voor enthousiaste en ondernemende 
mensen die een sprong voorwaarts 
willen maken op ieder gebied in hun 
leven: 

● MKB ondernemers die hun bedrijf naar het 
volgende niveau willen tillen en (nog) meer 
impact willen maken. 

● Ruimdenkende directeuren, managers en 
leidinggevenden die proactief en 
ondernemend handelen binnen de 
organisatie waarin ze werkzaam zijn. 

 
Als deelnemer is het bovenal van belang dat je inspiratie en bezieling tot uitdrukking wilt 
laten komen in ieder gebied van je leven. Dat je naast het ervaren van persoonlijk succes en 
geluk, een tastbare bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. 

 

 

De 3 niveaus van transformatie. 
 

1. Individuele houding    2. Organisatiestructuur    3. Maatschappelijke waarde  

De eerste groei vindt plaats 
in je persoonlijk bewustzijn. 

Je leert o.a. je mentale 
modellen en interne  
dialoog herkennen.  

Dit resulteert in een enorme 
vrijheid, omdat je loskomt 

van je ego. 

  Het volgende niveau is je 
bedrijf of carrière. Je 

organisatie ontgroeit de 
klassieke ‘command & 
control’ hiërarchie en 

evolueert naar een  
structuur die innovatie  

en succes bevordert. 

  Met de transformatie van je 
organisatie groei jij door naar 

een steeds betere en 
creatieve leider. Je 

maatschappelijke invloed 
neemt toe waardoor je in 

staat bent om een grotere 
impact te creëren.  

 
 
 



Resultaat van je deelname. 
 
● Rust in je hoofd. 
● Makkelijker keuzes maken. 
● Effectiever communiceren. 
● Meer respect van medewerkers en collega’s. 
● Presteren zonder druk. 
● Meer bereiken met minder inspanning,  

zowel zakelijk als privé. 
● Contact met en vertrouwen op je intuïtie. 
● Meer winst - op alle fronten in je leven. 

Tijdsbesteding. 
 
8x groepsbijeenkomst van een dag  
(10.00u - 16.00u), verspreid over een jaar.  
 
3x individuele coaching (75 minuten). 
 
Naast de vaste contactmomenten ontvang je 
“huiswerk.” De ervaring is dat je hier  
ongeveer 2 uur per week aan zult besteden. 

 
Kosten en extra info.  
Je trainer in het Geïnspireerd Leiderschap 
Jaarprogramma is Leroy Naarden. Daarnaast 
zijn er workshops door gastdocenten. 
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst 
ontvang je een voorbereidende opdracht. 
 
De groepsbijeenkomsten vinden plaats bij het 
inspirerende Conferentiecentrum Bovendonk 
in Hoeven, of - afhankelijk van het programma 
van die dag - op een andere locatie in West 
Brabant. 

● 8 groepsbijeenkomsten met catering 
● 3 individuele coachingsessies 
● Vaststellen van je Mastergoal 
● Inspirerende workshops 
● Accountability systeem 
● Huiswerkopdrachten  
● Studiemateriaal  

 
Kosten: Op aanvraag. 

 

  

Aanmelden.    
Ben jij er klaar voor om je persoonlijke ontwikkeling in de hoogste versnelling te zetten? Meld 
jezelf dan aan voor het Geïnspireerd Leiderschap Jaarprogramma. Stuur een e-mail met je 
naam en telefoonnummer naar GL@Leroynaarden.nl of bel 06-52789096 (Leroy). 
Je ontvangt dan de data van de eerstvolgende opleiding en een uitnodiging voor een 
(telefonisch) intake gesprek. 
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