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Het leven gaat over keuzes maken. Hoe bewuster we
die keuzes maken, hoe beter de resultaten zullen zijn.
Leer jezelf sturen met behulp van je individueel Lumina Spark profiel.
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EXECUTIVE SUMMARY - Leiderschap is een term die gemakkelijk in de
mond wordt genomen. Meestal staan we er niet bij stil dat deze term
meerdere betekenissen heeft! Een eerste meer gebruikelijke betekenis heeft
te maken met het leiden van anderen op gelijk welk hiërarchisch niveau, dus
ook op topniveau. Een tweede betekenis heeft te maken met persoonlijk
leiderschap, met andere woorden zelfmanagement.
Beide betekenissen zijn wellicht even belangrijk voor een topfiguur en zijn
bovendien overdraagbaar aan volgende echelons en/of collega’s. Daarom
wordt het nuttig geacht om ook op topniveau de aspecten van persoonlijk
leiderschap verder te ontwikkelen.

Telefoon
+32 2 213 99 92
OMSCHRIJVING - Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om op

Inschrijven
https://www.ebaon.com/course

effectieve wijze te handelen in gelijk welke situatie. Je wordt in deze
driedaagse workshop naar een hoger niveau van persoonlijke ontwikkeling en
leiderschap gebracht. Daarvoor maken we gebruik van methodieken en
modellen die onmiddellijk inzetbaar zijn om grip te krijgen op uiteenlopende
situaties.
De aangereikte technieken – onderbouwd door je full Lumina Spark profiel –
boosten je zelfvertrouwen, daadkracht en success rate. Aan de hand van
individuele oefeningen creëren we meer bewustzijn en leer je technieken om
persoonlijk leiderschap optimaal te ontwikkelen.

3 DAGEN
9u00 - 16u30
Campus Louise Marie
incl cursusmateriaal, persoonlijk Lumina Spark
profiel, ontbijt, koffiepauzes en lunch

Een Lumina Spark profielschets geeft een wetenschappelijk onderbouwd en
gedetailleerd beeld van je sterktes, je zwaktes, je groeimarges alsook je
overbelaste persona. Dit instrument ontwikkelt in sterke mate het bewustzijn
van je eigen gedrag en de effecten van dit gedrag op je omgeving.
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HOOFDTOPICS
▪ Inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten,
sterkten, valkuilen en blinde vlekken
▪ Ontwikkelen van doelgerichtheid
▪ Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap (zelfreflectie en zelfsturing)
▪ Leren werken met aandacht, intuïtie,
gevoelens en gedachtenbeïnvloeding
▪ Succes creëren voor jezelf en anderen

DAG 1
▪

Welkom en kennismaking met alle deelnemers

▪

Aandacht richten/schenken via interactieve oefeningen om
doelgerichtheid optimaal te ontwikkelen

▪

Je eigen gedrag wordt uitgebreid onder de loep genomen met behulp
van je persoonlijk Lumina Spark profiel. Hierdoor verwerf je inzicht in je
eigen kwaliteiten en sterktes, maar ook je valkuilen en blinde vlekken.

DAG 2
▪

Ontwikkelen van gevoel en aanleren van identificatie

▪

Bewust leren voelen en ervaren

▪

Werken met overtuigingen aan de hand van oefeningen en
reflectiemomenten; hierdoor ontwikkelen we persoonlijk leiderschap

DAG 3
▪

Ontwikkelen van doelgerichtheid

▪

Hoe succes creëren voor jezelf en de anderen

▪

Via handige tools - zoals het FIGA-model - bouwen we een hands-on
plan voor de toekomst, waar je onmiddellijk mee aan de slag kan en
ook jouw medewerkers mee naar een hoger niveau kan tillen.

BRAM JANSSENS
Business Partner / Trainer @
Management Spark

TRAINER
Bram heeft intussen een internationale ervaring opgebouwd in het begeleiden
van de ontwikkeling van individuen en teams. Dit op verschillende niveaus en in
uiteenlopende sectoren. Bram combineert zijn enthousiasme voor de tools van
Lumina Learning met veel empathie en een groot observatievermogen.
▪
▪
▪

Marketing en Sales studies aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
+15 jaar ervaring in diverse sales en management rollen
Onafhankelijk coach en consultant

DOELGROEP

VOORKENNIS

TOTALE DUUR
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leidinggevenden

geen
vereisten

3 dagen

zie
ebaon.com

KMOPORTEFEUILLE

komt niet in
aanmerking

Om kwalitatief en hands-on te kunnen lesgeven, werken we met een min van 6 en een max van 12 deelnemers.
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