
Meesterlijk Leiderschap
Meesterlijk Leiderschap is het tweede 
programma van leiderschapstrainingen bij 
Intention. Het programma sluit aan op de 
inzichten van Leiderschap vanuit het Hart en is 
een uitzonderlijke gelegenheid om hetgeen wat 
je geleerd hebt in de praktijk toe te passen en 
verder te verdiepen. 

Meesterlijk Leiderschap is een intensief 
programma van ongeveer 6 maanden 
waarbinnen jij jouw leven naar een niveau kunt 
brengen waarvan je eerst alleen kon dromen. 
We nodigen en dagen je uit om jouw dromen te 
dromen die je eerst voor onmogelijk hield om je 
vervolgens te ondersteunen ze waar te maken. 
Onze belofte is dat wij volledig toegewijd zijn 
aan alles waar jij toegewijd aan bent.

Hoe doen we dit ?

Meesterlijk Leiderschap vindt niet alleen plaats 
in de veilige en vertouwde trainingsruimte, 
maar de training gaat met name in jouw leven 
plaatsvinden. Gedurende de periode van 6 
oktober 2017 tot en met 3 maart 2018 volg je 5 
bijeenkomsten van twee aaneengesloten dagen. 
Je krijgt een persoonlijke coach toegewezen 
waarmee je buiten de trainingsbijeenkomsten 
regelmatig contact hebt.

Het doel van het hebben van een persoonlijke 
coach is dat je groeit in het nastreven van jouw 
gekoesterde droom, een heroriëntering met 
je diepste waarden en passies, de verbinding 
met jouw visie en het verschil dat jij wilt maken 
in de wereld. De coach verbindt jou met je 
hoogste intentie en potentieel, confronteert 
je en daagt je uit om het maximale resultaat te 
behalen in alle belangrijke gebieden in jouw 
leven. In Meesterlijk Leiderschap bieden wij 
jou een structuur waarbinnen jij jouw leven als 
Meesterlijk Leider vorm kunt geven.
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Wat maakt dit programma anders dan life coaching?

Al onze trainingen zijn van nature ervaringsgericht, 
aangevuld met kennistheorie. Dit betekent dat we de 
deelnemers met de vragen laten ‘zijn’: hoe weten we 
wat we weten? Dit is het unieke en mooie concept van 
onze trainingen. Ongeacht de grootte van de groep, 
het is altijd maatwerk wat we leveren. De vragen die we 
stellen, de stof en ervaring die we bieden zorgen ervoor 
dat eenieder op zijn of haar eigen wijze een innerlijke 
verkenning doet en van daaruit in actie komt en nieuw 
gedrag laat zien. Onze coaches en trainers zijn gedreven 
in het zien wat jij niet zegt of ziet. Ze ondersteunen jou 
in het bewust laten worden van de zogenaamde blinde 
vlekken zodat er voor jou nieuwe keuzemogelijkheden 
ontstaan. 

Je bent in staat om dan patronen te doorbreken die 
niet effectief zijn en daarvoor nieuwe in de plaats te 
laten komen. In Leiderschap vanuit het Hart heb je al 
deels kennis mogen maken met deze patronen. In het 
programma Meesterlijk Leiderschap doorbreek je deze 
patronen! Jouw actieve bijdrage in het programma zorgt 
er niet alleen voor dat jouw leiderschap Meesterlijk 
wordt, maar zeker ook dat van anderen.



Onze structuur voorziet in het volgende:

• Relaties: gedurende het hele programma 
ligt jouw focus op al jouw significant 
belangrijke relaties: familie, vrienden, 
geliefde, zakenpartners en mensen in jouw 
directe omgeving. Je ontvangt coaching 
om deze relaties te verrijken en focus te 
creëren op datgene wat er werkelijk toe 
doet in deze relaties

• Concrete doelen: gedurende het hele 
programma ontvang jij coaching op het 
proces hoe jij jouw  tastbare doelen creëert. 
Dit zijn tastbare doelen die voortkomen uit 
jouw dromen en zullen een buitengewoon 
resultaat zijn.

• Team: in het programma wordt benadrukt 
hoe belangrijk het is om te werken als een 
team. Wij hanteren de filosofie van een 
win-win situatie in het creëren van maximale 
waarde voor iedereen in het leven dat jij 
wilt creëren. Teams zijn er in vele vormen: 
families, vrienden, bedrijven, collega’s en 
overheden. In Meesterlijk Leiderschap 
ontvang je coaching en training in het 
toepassen van de win-win filosofie, waarmee 
je grote sprongen kunt maken in verbinding 
met je omgeving en waarin iedereen kan 
winnen.

• Meesterlijk: Meesterlijk Leiderschap is een 
uitdagend en vanuit visie gedreven ‘spel 
van het leven’. Je stapt in een creatieproces 

en komt in actie tot het neerzetten van 
die resultaten in jouw leven die je vanuit 
je diepste verlangen wilt. Daarnaast ligt de 
focus ook op jouw persoonlijke en spirituele 
groei. Meesterlijk Leiderschap is meer en 
groter dan alleen resultaten. Het programma 
is holistisch: hoofd, hart, fysiek en ziel 
komen aan de orde. Jouw kijk op de wereld 
verschuift van schaarste naar overvloed. 
Je krijgt de mogelijkheid te zien en ervaren 
dat er genoeg tijd, geld gezondheid en 
liefde aanwezig is. Je ontdekt een innerlijke 
wijsheid van het unieke verschil dat jij kunt 
zijn in de wereld.

• Stappen: gedurende het programma 
wordt je ondersteund door 6 stappen 
om een Meesterlijk Leven te leiden. Deze 
stappen zijn het vervolg op het programma 
Leiderschap vanuit het Hart waarin met de 
eerste 2 stappen kennis gemaakt is.

2/3

Een visie gedreven programma; “Spel van het leven”

Een uitgangspunt van Leiderschap zegt: Mijn visie, 
beloften en toewijdingen zijn de bron van mijn manier 
van “zijn” en acties. Een visie is een bijzonder doel of 
droom. De meeste mensen hebben een visie voor hun 
carrière, familie, het leven, partner, kijk op de wereld, 
hoe ze hun kinderen willen zien opgroeien, enz.   Jij gaat 
jouw visie gebruiken om te inspireren en te motiveren 
tijdens het programma Meesterlijk Leiderschap. Je staat 
jezelf toe om in dienst te staan van je eigen visie. Dit 
betekent dat je de acties kiest die hierbinnen passen. 
Je meet een houding aan gebaseerd op de wens om je 
visie te manifesteren in plaats van “gerund te worden 
door je emoties en de niet effectieve patronen” Zodra 
je start met dit tastbare en spirituele creatieproces zul 
je versteld staan van wat je kunt betekenen en creëren 
voor jezelf en anderen in de wereld.



Een visie gedreven programma

Een uitgangspunt van Leiderschap is: mijn visie, 
beloften en toewijdingen zijn de bron van mijn 
manier van attitude in het leven en acties die 
daaruit voortvloeien. Een visie is een bijzonder 
doel of droom. De meeste mensen hebben 
een visie voor hun carrière, familie, het leven, 
partner, kijk op de wereld, hoe ze hun kinderen 
willen zien opgroeien, enz. Jij gaat jouw visie 
gebruiken om te inspireren en te motiveren 
tijdens het programma. Je staat jezelf toe om in 
dienst te staan van je eigen visie. Dit betekent 
dat je de acties kiest die hierbinnen passen. Je 
meet een houding aan gebaseerd op de wens 
om je visie te manifesteren in plaats van ‘gerund 
te worden door je emoties en de niet effectieve 
patronen’. Zodra je start met dit tastbare en 
spirituele creatieproces zul je versteld staan van 
wat je kunt betekenen en creëren voor jezelf én 
anderen in de wereld.

Data

• 5 en 6 april 2018
• 31 mei en 1 juni 2018
• 5 en 6 juli 2018
• 13 en 14 september 2018
• Een vijfde bijeenkomst wordt in overleg gepland

Kosten

Kosten zijn € 2500,- excl. BTW (incl. voor particulieren) 
Dit is inclusief locatie, catering, overnachting en 
ondersteuning door een persoonlijke coach.

Inschrijving

Als jij hebt deelgenomen aan Leiderschap vanuit 
het Hart dan ben je van harte welkom in Meesterlijk 
Leiderschap. Heb je interesse of wil je meer informatie, 
neem dan contact met ons op via e-mail op info@iaai.nl. 3/3
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