
OPEN TRAINING
LEF in persoonlijk leiderschap

Leiderschap tonen in je persoonlijke en professionele leven geeft energie en 
vreugde. Helaas ontglipt dit leiderschap je wel eens en raak je ‘uit verbinding’, 
met jezelf en/of met anderen. Je raakt geïrriteerd, vertoont ontwijkend gedrag 
of je ‘praat’ met anderen over die vervelende collega. Kortom: je lekt energie 
omdat je niet ‘in verbinding’ bent.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor mensen die in twee dagen een stap willen zetten in hun 
persoonlijke en daarmee professionele ontwikkeling. Eenvoudig gezegd voor iedereen die 
korte metten wil maken met zaken die je al langere tijd belemmeren om werkelijk leider-
schap te tonen: naar jezelf en naar anderen. Denk hierbij aan het volgende:
- ik krijg als leidinggevende mijn medewerkers niet echt in beweging,
- ik twijfel of ik op mijn werk wel op de goede plek zit,
- ik vat kritiek of feedback vaak persoonlijk op,
- ik heb last van een baas die me keer op keer onzeker maakt,
- ik heb last van verminderde energie en ik weet niet zo goed waar het vandaan komt,
- ik vind het lastig om mijn gevoelens te uiten.

Én voor iedereen die toe is aan een positieve en transformerende boost in hun persoonlijke 
ontwikkeling.

Doel, inhoud & aanpak
De training wordt gekenmerkt door drie sleutelbegrippen: verbinding, zelfobservatie, 
ruimte en ontspanning. Onze (simpele) modellen ondersteunen deze sleutelbegrippen en 
vormen de basis voor verschillende inzichts- en ervaringsoefeningen. We nodigen je uit om 
open, kwetsbaar en zonder oordeel je eigen groeiproces in te gaan, te delen en te leren 
met anderen. 
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Wij zijn een trainersduo met een missie: jou te laten ervaren wat LEF in Leiderschap is. Dit 
betekent dat de training gericht is op transformatie. Je transformeert door ‘oude belemme-
ringen’ los te laten en zo ruimte te creëren voor de ware potentie die in staat is om iedere 
verbinding te maken. Niet door het leren van trucjes, maar vanuit de wijsheid van je hart!

Het is voor de meeste mensen enorm verrassend om te zien dat dit groeiproces – ondanks 
de pijn die je kunt ervaren – zo plezierig en luchtig kan zijn!

Wij werken vanuit het motto: inzicht + ervaring = wijsheid.  
Aangezien je ervaring alleen zelf op kunt doen, betekent dit dat we uitgaan van een eigen 
verantwoordelijkheid om met de door jou verkregen inzichten aan de slag te gaan. Alleen zo 
ontwikkel je je “eigen wijsheid” (= groei). 

De door jou verkregen inzichten en persoonlijke ervaringen worden door de training heen 
gekoppeld aan jouw casuïstiek. Individueel en groepsgewijs gaan we aan de slag, wat zorgt 
voor interactieve dagen, waardoor je ook van andere deelnemers zult leren en zij van jou. 

Met hele concrete oefeningen zijn we in staat om snel tot de kern van jouw groeiproces te 
komen. Het effect van de training zal direct zichtbaar voor je zijn én resultaat opleveren in 
de praktijk: meer LEF en het makkelijker maken van verbinding met jezelf en met de ander.

Opbouw
De training bestaat uit 2 dagen en is onderverdeeld in 4 stukken.
Deel 1   :  Kennismaking & introductie en bespreken van de groeivragen  
    & casuïstiek (dag 1)
Deel 2   : KI-Model: de kracht van KI en de verbinding (dag 1)
Deel 3   :  Ontdek én activeer de waarnemer in jezelf (dag 1 en 2)
Deel 4   : De natuur in en het maken van een concreet plan volgens de  
    magische formule (dag 2)

Praktische zaken
Data   : Najaar 2019
Locatie  : Breda
Investering  : € 925,- excl. BTW *
Aantal deelnemers : Minimaal 6 | maximaal 8 personen
* Kosten – inclusief arrangementskosten, waaronder diner, overnachting en ontbijt in 4* hotel Mastbosch.

Aanmelden
Aanmelden voor de OPEN TRAINING ‘LEF in persoonlijk leiderschap’ kan t.n.v. Anselma 
Prins of Esmeralda Heij via info@vrouwenmetlef.nu. Wil je eerst nog meer informatie? Kijk 
dan op https://www.lefinbusiness.nu/training-lef-in-persoonlijk-leiderschap/

Over LEF in Business
Lef in Business een samenwerkingsverband tussen twee vriendinnen én professionals 
Anselma Prins en Esmeralda Heij. Samen hebben wij een missie: genieten van groei!

Deze missie komt niet uit de lucht vallen. Hier gaan jaren van werk- en levenservaring, 
opleiding, het volgen van gerichte workshops en cursussen aan vooraf. Het bundelen van 
onze krachten en de toewijding waarmee wij ons inzetten voor ons werk maakt een uniek 
product, samengesteld en verzorgd door een krachtig trainersduo. 

Bekijk onze website www.lefinbusiness.nu voor meer informatie over het bedrijf en ons 
actuele aanbod.



Anselma Prins |
+31 (6) 2477 3666

Esmeralda Heij |
+31 (6) 5384 7017

LEF in Business

Anselma Prins
Anselma heeft een achtergrond als leidinggevende op middenkaderniveau in zowel commer-
ciële omgevingen als semi-overheid en later als trainer | accountmanager.  Sinds oktober 
2010 is zij als zelfstandig ondernemer werkzaam als trainer | loopbaanbegeleider en (life)-
coach. Keywords - vrijheid, zelfstandigheid, vriendelijk, enthousiast, direct, vriendin, lachen.

Esmeralda Heij
Esmeralda heeft haar ervaring als senior manager opgedaan bij TNT Post (nu Postnl) en bij 
IKEA. Esmeralda is als zelfstandig ondernemer werkzaam als trainer en lifecoach. Keywords: 
vrijheid, onafhankelijkheid, open, eenvoud, doortastend, liefde, vreugde, intuïtief.

Tot slot - wat anderen zeggen over de training
René: “Ik ben zeer onder de indruk van jullie kennis, kunde en vaardigheden. Heb al vele trainingen 
gevolgd en trainers leren kennen, maar jullie zijn keien!”

Karl: “Heel knap hoe jullie in twee dagen zo snel en doelgericht tot de kern komen en voor iedereen 
een zeer veilig leerklimaat creëren. Een optimale bewustwordingstraining in twee dagen!”

Doreen: “IJzersterk trainers duo ;-), jullie maken de training! Een tweedaagse training die alle dagen 
van je leven veranderen! Enorm bruikbaar en geeft je vele inzichten. Aan jezelf werken is leuk, heb ik 
ontdekt!”

Linda: “Hele concrete training door zeer effectief gekozen oefeningen en mooie opbouw! Jullie maken 
de inhoud duidelijk en praktisch en de toepassing van de inzichten heerlijk simpel. Ik vond de training 
in twee woorden: KRACHTIG ÉN PRACHTIG!”

Stephen: “Door de persoonlijke aanpak van de trainers vond ik dit een onvergelijkbare training op 
het gebied van persoonlijk leiderschap! Echt bijzonder!”

Martijn: ”Verfrissend; om vanuit je eigen casuïstiek geconfronteerd te worden met je valkuilen en 
samen op zoek te gaan naar een oplossing. Een training met een vriendelijk karakter, een open sfeer, 
stof tot nadenken en voldoende handvatten om mee aan de slag te gaan.”


