
Ben je oud genoeg om te weten wie je bent en jong genoeg om te willen blijven leren? Dan 
is ons programma Bevlogen Leiderschap voor jou bedoeld!  Hoe haal je meerwaarde uit je 
zelfkennis en hoe pas je dat toe in verschillende situaties? Samen vinden we het antwoord 
dat past op de kernvragen die in jou spelen. Want om leiding te kunnen geven aan jezelf en 
anderen, is het allereerst belangrijk om jezelf te kennen.
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Oud genoeg om te weten wie je bent, jong 
genoeg om door te willen leren.
Als je durft te leiden, hoef je niet te doen alsof 
je alle antwoorden hebt; je blijft nieuwsgierig 
en stelt de juiste vragen. Je ziet macht niet 
als iets om te verzamelen, maar je wilt 
kennis delen. Je gaat moeilijke gesprekken 
en situaties niet uit de weg, en je weet dat je 
kwetsbaar opstellen af en toe nodig is.

In ons programma laten we je stilstaan bij 
wie je bent als persoon en als professional. 
Je kijkt naar hoe de mens en de functie zich 
tot elkaar verhouden. Je maakt in een groot 
speelveld telkens keuzes vanuit verschillende 
perspectieven; als professional in relatie tot 
collega’s, leidinggevenden, klanten, als mens, 
partner en of ouder. Wil je hierin gezien en 
gehoord worden? Dan moet je eerst het lef 
hebben jezelf te leiden. 

Wil jij moeitelozer werken, minder weerstand 
ervaren, meer commitment ontwikkelen, durven 
kiezen en koers zetten, een hogere energie 
en meer geluksgevoel in het werk en je leven? 
Stap dan uit de waan van de dag, verrijk jezelf, 
spar met anderen en tank inspiratie. En pak 
verantwoordelijkheid voor wat van jou is.

LEIDER EN/OF PROFESSIONAL...JA JIJ!
Om leiding te kunnen geven aan jezelf en aan 
anderen, is het allereerst belangrijk om jezelf te 
kennen. Wat zijn jouw talenten en uitdagende 
ontwikkeldoelen in jouw rol en functie? Welke 
persoonlijke overtuigingen, motieven, waarden, 
normen, diepste patronen en eigenschappen 
bepalen jouw handelen? Hoe congruent ben jij 
in je denken, voelen, handelen en willen? Hoe 
ga jij om met dilemma’s? Wat zegt jouw moreel 
kompas? In hoeverre beschik jij over de vereiste 
zelfkennis, moed, openheid, vermogen tot 
verbinding en daadkracht?

ORGANISATIE
Het lerende vermogen is het hoogst haalbare 
onderscheidend vermogen van organisaties. Wij 
geloven dat het onze taak is om de overdosis 
aan managementtheorieën toepasbaar te maken 
voor leiders van de toekomst. Theorieën zijn 
geen blauwdrukken voor de weg naar duurzame 
wendbaarheid en prestatieverbetering. Dat zijn 
professionals die de moed hebben om te leiden 
wel. Zij zijn de leiders van de toekomst, van 
goed functionerende teams, van een optimaal 
presterende organisatie.

HET PROGRAMMA 
Een inspirerend en intensief programma van 5 
maanden met een belasting van gemiddeld 4-6 
uur per week (trainingsdagen en het toepassen 
van de inzichten in de praktijk). We dagen je uit, 
ondersteunen waar nodig en leren je hoe je kunt 
vliegen zonder vleugels. 

THEMA’S
- Ik in mijn team en organisatie (3 dagen)
-  Ik in verbinding met mezelf en de ander (4 

dagen)
- Ik en mijn toekomst, mijn footprint (4,5 dagen)
- Terugkomdag (1/2 dag)

“ MY AWARENESS OPENS THE 
DOOR TO NEW PATHS AND 
POSSIBILITIES…”

BEVLOGEN LEIDERSCHAP

EFFECTEN VAN BEVLOGEN 
LEIDERSCHAP
•  Je draagt op authentieke wijze 

bij aan het succes van jezelf, het 
team en de organisatie 

•  Je inspireert jezelf en anderen 
door jezelf te zijn. 

•  Je haalt het beste uit jezelf en 
anderen. 

•  Je maakt bewuste keuzes als 
mens en professional en ervaart 
balans. 

•  Je weet wat je wilt en geeft dat 
vorm. 

•  Je neemt bewust de volledige 
verantwoordelijkheid voor 
wat van jou is en laat de 
verantwoordelijkheid van de 
ander bij de ander. 

•  Je hebt grip op je eigen groei en 
ontwikkeling. 

•  Je gaat op authentieke wijze om 
met tegenstellingen, conflicten 
en andere belangen in het team, 
de organisatie, je leven?



WERKWIJZE
Jij bent het programma! Wij 
werken ervaringsgericht dat 
betekent dat we jou en jouw 
casuïstiek centraal stellen. 
Hoe haal je meerwaarde uit je 
zelfkennis en hoe pas je dat 
toe in verschillende situaties? 
Samen vinden we het antwoord 
dat past op de kernvragen die in 
jou spelen. 

We brengen verdieping aan 
waarbij je ondersteund wordt 
door aangeboden kennis, 
intervisie, ervaring, inspiratie, 
beweging, stilte en (begeleid) 
zelfonderzoek. Dit doen we in de 
hele groep, in een coachgroep, 
in tweetallen en individueel. 

GOED OM TE WETEN

•  We houden onze groepen overzichtelijk 
om het leereffect zo groot mogelijk te 
maken. Onze vaste trainers zijn tijdens alle 
thema’s aanwezig en zullen waar nodig 
aangevuld worden met gasttrainers.

•  Je wordt begeleid door 2 ervaren senior 
trainers. Zij hebben ruime ervaring 
als leider in het bedrijfsleven, op het 
gebied van persoonlijke ontwikkeling en 
genieten zeker ook pure levenservaring.  
Al onze trainers hebben als belangrijke 
levenshouding: “practice what you preach”.

•  In het programma is er voldoende ruimte 
om eigen thema’s te onderzoeken en we 
vragen nadrukkelijk om jouw inbreng. 
Voorwaarde is wel dat je bereid bent tot 
diepgaand zelfonderzoek en reflectie.

WIE ZIJN WIJ
Bluefoot Family is een bevlogen 
team coaches/facilitators 
met veel vlieguren op het 
terrein van leiderschaps- en 
gedragsontwikkeling en coaching 
van (directie)teams. Binnen 
Bluefoot Family is veel kennis en 
ervaring aanwezig, maar onze 
persoonlijkheid én hoe wij ons 
werk doen is wat ons echt uniek 
maakt. Ons enthousiasme, de 
pragmatische insteek en onze 
familiaire manier van doen 
wordt door onze opdrachtgevers 
geroemd. Mensen raken is ons 
doel. Wij zorgen voor een sfeer 
waarin mensen zich veilig en 
vertrouwd voelen om echt de 
verandering aan te gaan.

Mario Huibers: 06-24322019
Claudia van Engelen: 06-22445002
Marco Doornekamp: 06-52691721 contact@bluefootfamily.com
Fabianne Papen: 06-30049885 www.bluefootfamily.com

📨  contact@bluefootfamily.com

CLAUDIA VAN ENGELEN

FABIANNE PAPENMARIO HUIBERS

MARCO DOORNEKAMP

NEEM VOOR INDIVIDUELE 
OF INCOMPANY 
MOGELIJKHEDEN 
CONTACT MET ONS OP. 
WE BEANTWOORDEN 
GRAAG JE VRAGEN. klik hier
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