
Leiderschap @Eline Consult 2020
unieke leergang - gebalanceerd Leiderschap in je eigen stijl

Een leergang voor persoonlijke groei: maak jouw scharnier in het grotere geheel moeiteloos 
en soepel. Door methodisch en met aandacht naar jezelf en je omgeving te kijken, ontwikkel 
je inzicht en vaardigheden waarmee je je persoonlijk leiderschap vergroot. 

Inzicht in je essentie - Samenspel, methodisch & creatief - Onderscheidend

Voor wie?  
• Je werkt op HBO-niveau en wilt jezelf ontwikkelen. 
• Je bent doorgegroeid vanuit de praktijk en voelt de noodzaak om positie in te nemen óf 

wilt vanuit je expertise je verbindende kwaliteiten versterken, waarmee je je persoonlijk 
leiderschap vergroot. 

• Je doel is zelf meer balans krijgen en samenspel tussen jezelf en anderen versterken. 

Inhoud:  
• Analyse van EQ en Driving Forces (Drijfveren) van TTI Success Insights met een individueel 

consult over jouw profiel.
• 3 Dagen intervisie/samenspel in de praktijk. 
• 2 Dagdelen persoonlijke coaching.
• 1 Sessie individuele evaluatie en opstellen persoonlijk actieplan.
• 1 Uur telecoaching, als borging van het traject. 

Resultaat: inzicht in je essentie
• Je hebt concrete handvatten voor het creëren van een sterke en wendbare cultuur. 
• Je gaat, vanuit vertrouwen, vraagstukken effectiever en projectmatiger aanpakken.
• Je herkent jouw persoonlijke leiderschapsstijl en kunt deze uitbreiden en overbrengen. 
• Je werkt vitaal en met plezier (en dat werkt door naar/in je team).
• Je hebt balans, als professional en als persoon.

Methoden:  
Socratisch Leiderschap, oordeelsvrij vragen stellen; Deugden; Drijfveren; Intervisiemethode 
Waarderend Onderzoek; EQ.

Verwachting:  
Voorafgaand (telefonische) kennismaking en afstemming wederzijdse verwachtingen.

“Het lukt Eline mensen naar zichzelf te laten kijken;  
warm, maar zonder soft te doen, onderbouwd met doorleefde theorieën.’

 Linda Slot – P&O Adviseur Treant Zorggroep



De leergang start voorjaar 2020 en duurt 6 maanden
 
• Module 1 Zelfinzicht 

Digitale analyse Driving Forces en EQ.  
Individueel coachgesprek met terugkoppeling van jouw persoonlijk profiel. 

• Module 2 Samenspel 
Intervisie.  
Casuïstiek naar aanleiding van je persoonlijke profiel. 

• Module 3 Persoonlijke coaching 
2 dagdelen begeleiding op maat. 

• Module 4 Samenspel 
Intervisie.  
Weerstand, hoe ga je er mee om? Van weerstand naar ambitie. Veerkracht & 
wendbaarheid creëren in verandering. 

• Module 5 Samenspel 
Intervisie.  
Systemisch Transitie Management, over teamdynamiek en onderstroom.  

• Module 6 Evaluatie en borging 
Individueel coachgesprek met evaluatie en borging van jouw acties.

Praktisch:  
• De modules Samenspel vinden plaats op vrijdagen van 10 - 15 uur in het werkatelier van 

Eline Consult in Nieuwleusen. De intervisiegroep bestaat uit 4-8 mensen. 

Ik hoor graag van je. 
Met hartelijke groet, 

Eline Ruinemans

www.elineconsult.nl    06 - 14669796    Ds. Smitslaan 2  7711BA  Nieuwleusen (regio Zwolle)
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‘Een ontwikkeltraject met Eline is persoonlijk, onderzoekend en verrassend. 
Het leert je anders kijken naar jezelf en je omgeving. Voor mij heel inspirerend 

en als ik mijn ontwikkelingen terug lees, word ik dolgelukkig.’

Arno Hekman, Manager Technical Sales, Machinefabriek Geurtsen  

Wil jij ook het verschil maken, bewegen vanuit je kracht en 

verbinden - juist als het schuurt? 


