Klantervaringen
“Het leiderschapstraject wat voor mij een transformerende ervaring.”
Drs. Stella de Jager MBA, S2 uitgevers
“Tijdens de leiderschap training heb ik vooral mijzelf beter keren kennen. Ik ben rustig
geworden van binnen. Super veel geleerd en gegroeid op verschillende vlakken. Ik durf te
zijn wie ik wil zijn.”
Sally van Duinen, Founder Crozzroads – interactive 3D tools
“Ik deed zo mijn best, maar het resultaat was niet altijd wat ik wilde. Hoe kwam dit toch? Dit
traject liet me zien dat ik mezelf in de weg zat door inzicht te krijgen in mijn overtuigingen.
Door ermee te werken merk ik dat ik nu veel beter in mijn vel zit. Ik ben IK, mezelf en
daarmee sta in beter in verbinding met mijn omgeving zowel zakelijk als privé.”
Marina Le-Tran, Coöperatie VGZ
“Essenties van Leiderschap Intensief heeft mij geleerd en laten voelen wie ik ben. Die
waardevolle les neem ik een leven lang mee en geeft inspiratie om verder te ontwikkelen.”
Susan Eggink-Eilander, Antea Group
“Het persoonlijk ontwikkelingstraject heeft mij geweldig geholpen in het sterk politiek
geladen veld van mijn ziekenhuis het optimale te halen uit mijn mogelijkheden iets bij te
dragen aan een combinatie van zorg en efficiency. Het was een verademing de
problematiek, en mijn aandeel, te bespreken op een neutraal terrein.”
Herman Brus, Tweesteden Ziekenhuis
“Ik heb geleerd om te vertrouwen op mezelf en mijn gevoel. Dit geeft mij rust. Zo kan ik
handelen vanuit verbinding en kracht. Ik geef de ander vertrouwen en ruimte. In mijn
leiderschap werpt dit zijn vruchten af. Door open, eerlijk, positief en duidelijk te zijn is er
wederzijds respect.”
Patricia van Tilburg, Heuvelrug Wonen
“De training kun je voor mij omschrijven als een stuk bewustwording van het bezit
kwaliteiten waarvan je zelf niet bewust was. Het is geweldig om te ervaren dat je door
middel van hele gevarieerde opdrachten en oefeningen van deze kwaliteiten bewust wordt
en deze meteen meeneemt in de dagelijkse praktijk. Deze training is een heel mooi cadeau
van mijn werkgever aan mij!”
Natasja Huiskes, Heijmans

