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Wat leer je?
De ‘Praktijktraining Persoonlijk Leiderschap’ (PPL)
is een vervolg op de training ‘Persoonlijk
Leiderschap’ (PL). Iedereen die de PL heeft
afgerond is van harte welkom in de PPL.
Het assisteren van de PL is een onderdeel van de
PPL.
Deze training biedt je de kans om datgene wat je
in de PL geleerd hebt, en de inzichten die je hebt
opgedaan in praktijk te brengen, daarin
uitdagingen aangereikt te krijgen en er feedback
op te krijgen.
De PPL biedt ontelbare mogelijkheden om te
oefenen met
• fouten maken met plezier
• voluit gaan
• opereren vanuit je Positieve ZijnsOvertuiging
• jezelf toestaan om succesvol te zijn
• in een team werken, waarin fouten maken
mag
• samenwerken in een team
• anderen feedback geven op een manier die
de ander aanmoedigt om verder te leren
• feedback ontvangen met plezier
• aan den lijve ondervinden hoe je jezelf stopt
of saboteert om succesvol te zijn en dat direct
corrigeren
• delegeren
• leiderschap
• emotiemanagement
• systeemdenken
• plannen
• werken in zekerheid
• organiseren
• methodisch werken
• flexibiliteit
• succes creëren
• omgaan met ‘rampen’,
• alle instrumenten uit de PL meer en nog beter
leren toepassen
• alle vaardigheden voortdurend toepassen in
de praktijk en teleurstellend resultaat
omzetten in correctie en nieuwe actie in plaats
van in frustratie en opgeven
Hoe leer je?
De training bestaat uit
• 4 bijeenkomsten PPL
• 9 trainingsdagen PL, ieder gevolgd door een
coaching-sessie
• praktische opdrachten met je buddy
• intensieve coaching tijdens de
trainingssessies
Op de eerste trainingsavond stel je voor jezelf
persoonlijke en praktische leerdoelen.
Minimaal:
• een zelfgekozen doel op het gebied van
persoonlijke groei en ontwikkeling
• een zelfgekozen praktisch doel of
vaardigheidsdoel

Daarbij krijg je nog drie doelen om aan te werken:
• werken in zekerheid en effectiviteit
• praktische resultaten creëren in je leven
• leven vanuit emotionele balans
Aan al deze doelen werk je tijdens de gehele
training, dus vanaf de eerste trainingsbijeenkomst
tot met de laatste trainingsbijeenkomst inclusief de
tijd tussen de trainingsbijeenkomsten.
Je werkt alleen, in een team en samen met een
buddy aan al je leerdoelen.
Tijdens de gehele training word je intensief
gecoacht op het behalen van zoveel mogelijk winst
in alle deze gebieden.
En doordat je ook de PL training nog eens
meemaakt, nu vanuit een ander perspectief, vallen
er weer nieuwe kwartjes (of soms dezelfde nog
een keer……).
Hoe gaat het in zijn werk?
• 2 bijeenkomsten PPL waarin je gaat werken
aan je eigen doelen en je gaat oefenen met
het materiaal uit de PL training. Je krijgt
huiswerk mee om het materiaal uit de PL
volop te gaan toepassen in je eigen leven,
alleen en met steun van je buddy.
• PL dag 1, 2 en 3: het eerste weekend. Je
werkt aan je eigen leerdoelen en je vervult de
rol van assistent, met een eigen taak en
daarin je eigen leerdoel. Je wordt gecoacht op
het behalen van je leerdoelen.
• 2 bijeenkomsten PPL waarin je verder werkt
aan je eigen doelen en het oefenen met de
instrumenten uit de PL training in je dagelijks
leven. Je krijgt huiswerk mee om het
materiaal uit de PL volop te gaan toepassen
in je eigen leven, alleen en met steun van je
buddy.
• PL dag 4, 5 en 6: het tweede weekend. Je
werkt aan je eigen leerdoelen en je vervult de
rol van assistent, met een eigen taak en
daarin je eigen leerdoel. Je wordt gecoacht op
het behalen van je leerdoelen.
• PL dag 7, 8 en 9: de drie losse PL dagen, op
zaterdag. Je werkt aan je eigen leerdoelen en
je vervult de rol van assistent, met een eigen
taak en daarin je eigen leerdoel. Je wordt
gecoacht op het behalen van je leerdoelen.
Begeleiding
Iedere deelnemer wordt individueel begeleid en
werkt tijdens de gehele training op zijn of haar
eigen niveau. Die niveaus kunnen heel
verschillend zijn. De kansen op leereffect zijn
echter voor iedereen (even) groot.
Prijs
Zie inschrijfformulier.
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