
Visie

“Leiderschap en innovatie” is dé opleiding voor Ondernemers die een missie hebben 

en daar binnen hun doelen willen bereiken. Hun positie is zeer uitdagend. Deze groep  

ondernemers weten dat ze door persoonlijke ontwikkeling succesvoller kunnen zijn. Ze 

mogen meer  verbinding maken met zichzelf en hun omgeving zodat het talent beter tot 

zijn recht komt. Deze ondernemer zoekt naar nieuwe wegen, wil meer mogelijkheden  

kunnen oppakken, ruimte ervaren om te doen wat zinvol is. Uit de waan van de dag  

kunnen stappen en zorgen voor het aanjagen van innovatie. 

Voor wie?

Ben jij ondernemer? Wil jij werken aan jouw eigen waarde en de waarden van de  

organisatie, wil je verder kijken dan je eigen bedrijf of organisatie. Heb je zin om te leren 

hoe je nog meer ruimte kunt nemen om te innoveren, hoe je uit de dagelijkse sleur kunt 

komen en verbinding kunt maken met de kracht van jezelf en andere ondernemers?  

Wil jij meer ruimte ervaren om de dingen te kunnen doen die je echt belangrijk vindt.  

Wil jij meer inzicht krijgen in jezelf als ondernemer, contacten verdiepen, ECHT verbinding 

maken met co-ondernemers en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een  

gezamenlijke opgave? Dan is dit programma van de PK2 iets voor jou.

PROGRAMMA

Kick off

Samen ondernemen gaat over de gezamenlijke droom en roeping en over  

co-ondernemerschap. Het gaat over het verschil dat jullie kunnen maken.  Tijdens de  

kick off maken we kennis met elkaar, staan we stil bij het persoonlijk en organisatie  

vraagstuk. Inspiratie sessie, sprekers.

Monitoren Mentale Vitaliteit

Monitoring van mentale vitaliteit is een bijzonder en vooral nieuw vakgebied, dat samen 

met de juiste interventies borg staat voor meetbare en merkbare persoonlijke groei.  

Zo houden we het welzijn van deelnemers en hun gezonde productiviteit en effectiviteit in 

het vizier. De Mentale Vitaliteitscan is een web based applicatie, waarbij deelnemers een 

online vragenlijst invullen. Dit duurt ca. 20 minuten.

Innovatie en persoonlijke groei, 3 dagen

Dit onderdeel brengt een persoonlijk vliegwiel op gang.  Na de training is een verschuiving 

zien in de groei van het bewustzijn en een hoger stadium van persoonlijk leiderschap. 

Anders gezegd een verschuiving van ‘de emotie heeft mij’ naar ‘ik heb een emotie’.  

Hierdoor verschuift de oriëntatie op de buitenwereld meer naar een oriëntatie op de eigen 

binnenwereld. Hiermee komt men dichter bij het leven van de eigen missie. 

Terugkomdag, Integratie van de persoonlijke groei (na 4 weken)

Ervaringen delen, integreren

Terugkomdag, Samenwerken en de gezamenlijke business case

Tijdens deze dag staan we stil bij de ontwikkeling die we gemaakt hebben en hoe we  

vanuit ons bewustzijn, resultaat kunnen boeken gekoppeld aan onze missie. Tijdens deze 

dag kunnen onze persoonlijke leerdoelen worden aangescherpt, daarnaast kunnen we 

leren van elkaars groei, en verbinding maken met elkaar. Daarnaast gaan we kijken hoe we 

vanuit onze persoonlijke missie en visie de gezamenlijke business case kunnen versterken. 

Tussentijds individuele coaching op aanvraag

Opleidingsgegevens

Duur  6 maanden

Studiebelasting 60 uur

Deelnamekosten € 5.500

Verblijfkosten € 650
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