
WORKSHOP 
V A N  L E I D I N G 
G E V E N D  N A A R 
L E I D E N D  Z I J N 

Als now leader geef je al 

geruime tijd leiding. Je 

vertrouwt daarbij op je 

kennis, ervaring en intuïtie. 

Met al die bagage ervaar 

je ook dat je soms tegen 

grenzen aan loopt, dat het 

lastig kan zijn en dat het 

eenzaam is als leider.  

 

Deze workshop van 1,5 

dag nodigt je uit om actief 

en intensief aan de slag te 

gaan met onderwerpen 

over jezelf die je in staat 

stellen om beter te 

functioneren in je 

organisatie en in de 

familie. Leiding geven stelt 

hoge eisen aan je mate van 

zelfkennis, je wijze van 

communiceren, het hebben 

van een duidelijke visie en 

een doel. 

Nog meer is deze 

workshop een reflectie op 

jou en je persoonlijk 

leiderschap. Hoe ben jij 

leidend, en welke stappen 

kan je zetten? Wat zijn je 

kwaliteiten en wat je 

valkuilen en 

ontwikkelkansen? Wat heb 

je te accepteren over je 

eigen leiderschap? Waar 

krijg jij energie van en wat 

kost je energie? 

 

De inhoud van de 

workshop bestaat uit 

theorie, afgewisseld met 

oefeningen, feedback 

gesprekken en 

groepsopdrachten.  

 

Meer informatie vind je op 

Van leiding geven naar 
leidend zijn. 

Doelgroep 
Now leaders die meer over hun eigen 

(persoonlijk) leiderschap willen ervaren, 

leren en verder vormgeven.  
 

Data (deze workshop wordt 2x gegeven) 

11 en 12 mei 2017 

30 november en 1 december 2017 

 

Locatie 

De Schuur, Opijnen (de Betuwe) 

 

Kosten 

Incl. workshop, overnachting, eten en 

drinken € 995,- per persoon (excl. BTW).  

Als je geen FBNed lid bent, dan geldt een 

toeslag van 15% (excl. BTW). Deze 

toeslag wordt verrekend met de 

contributie indien het familiebedrijf 

binnen een jaar lid wordt van FBNed.  Het 

minimale aantal deelnemers is 6 

personen.  

 

Inschrijven 

Klik hier om in te schrijven. Je ontvangt 

daarna een bevestiging. De inschrijving 

is definitief na ontvangst van betaling.  

 

Informatie 

Bel of mail Maike van der Donk 

E vanderdonk@fbned.nl 

T 0346 258033 We kunnen geen nieuwe oceanen ontdekken 
als we niet de moed hebben 

om het zicht op de kust te verliezen. 

https://fbned.nl/nl/fbned-academie/workshops/van-leidinggevend-naar-leidend-zijn
https://fbned.nl/nl/fbned-academie/inschrijven-fbned-academie

