
	

	

1- Leiderschap & Lef 
Eén van de grootste misverstanden over leiderschap is dat je je volumeknop op 10 moet zetten, 
moet roepen hoe goed je bent en wat je mening is. Yep, alles onder controle en dat moet je 
vooral laten zien en bewijzen. Onzin. Leiderschap is niet of-of, maar gaat om en-en. In deze tijd 
gaat het om leiden én volgen, je visie hartstochtelijk verdedigen én hem kunnen aanpassen, 
verhalen vertellen én echt kunnen luisteren. Leiderschap zit vol tegenstellingen en vraagt in 
ieder geval dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen groei. Dit thema gaat over jouw 
leiderschap, je groei en lef om een echte leider te zijn. Je gaat ontdekken wat je al doet én waar 
je nog werk te doen hebt. En je gaat het leuk vinden: op eigen wijze een leider zijn.  

2- Visie & Verlangen 
Iets willen is leuk. Maar iets verlangen, da’s pas the real deal. Geef jij je verlangen voluit de 
ruimte, in je bedrijf en in je leven? En hoe vertaal je dat dan in een heldere visie voor je 
onderneming? Hoe blijf je trouw aan jezelf en aan je verlangens? Hoe leef en onderneem je op 
jouw voorwaarden? Dit thema neemt je mee naar jouw verlangens en laat je ook heel praktisch 
nadenken over de rollen en doelen in je bedrijf en je leven. En ja, jouw ik-rol komt daarbij zeker 
aan bod. Met persoonlijke verhalen over het ruim baan geven aan je verlangens en hoe je ze in 
het dagelijks leven trouw blijft, met vallen en opstaan.  

3- Keuzes & Kritiek 
Krachtige keuzes, maak jij ze? Of hik je er nog weleens tegenaan? En als je eenmaal die knopen 
hebt doorgehakt, wat dan? Je gaat het nl. voor je kiezen krijgen ;) Kritiek. Weerstand. Klein en 
groot. Openlijk en achter je rug om. Op social media, in je inbox of gewoon recht in je gezicht. 
Zeker als je steeds meer laat zien wie je bent en waar je voor staat. En o ja, dan is er ook nog die 
stem in je eigen hoofd die dwarsligt. Hoe ga je ermee om? Dit thema belicht alle bagger die je 
over je heen kunt krijgen. Ja, ook die van jezelf. Je krijgt praktische handvaten om ermee om te 
gaan. Ook hoor je persoonlijke verhalen over keuzes en kritiek. Met prikkelende vragen die je 
helpen stevig te blijven staan en je niet gek te laten maken.  



	

	

4- Vertrouwen & Intuitie 
Eén van de belangrijkste tools voor jou als ondernemer én leider is je intuïtie. Maar doordat je 
veel in je hoofd zit en doorrent, is het tegelijkertijd het meest verwaarloosde instrument. Hoe 
herstel je hem in ere? Hoe gebruik je je intuitie en wat doe je er vervolgens mee? En wat heeft je 
intuitie te maken met vertrouwen en zelfvertrouwen? Dit thema geeft je inzicht in hoe 
vertrouwen werkt en hoe je je intuitie voluit gebruikt. Je hoort hoe andere ondernemers omgaan 
met zelfvertrouwen, vertrouwen, geloofwaardigheid en intuitie.  

5- Ruimte & Relaties 
Aan de ene kant vind je goede relaties heel belangrijk. Met je klanten, je team, je omgeving. 
Maar ja, je hebt óók behoefte aan ruimte voor jezelf. De kunst van het samenwerken valt of 
staat met hoe jij omgaat met relaties én hoe jij hierin je ruimte claimt. Doe je dat niet goed, dan 
ontstaat er frustratie, gedoe en onbegrip. Niet in de laatste plaats bij jouzelf. In dit thema alles 
over de kern van duurzame relaties, loslaten, ruimte geven én nemen. En ja, ook glashelder nee-
zeggen komt aan bod. Opnieuw en-en en niet of-of. Met herkenbare en inspirerende verhalen 
over relaties en ruimte geven en nemen.  

6- Radical Selfcare 
Zonder selfcare geen bedrijf, geen plezier, geen joy, geen vrijheid. Eigenlijk geen leven. Zo, die 
staat. En toch: je bezuinigt vaak als eerste op jouw selfcare. Stop, niet doen. Selfcare is de basis 
onder duurzaam leiderschap, onder ontspannen ondernemen. Bij dit thema krijg je niet alleen 
tools voor radical selfcare, maar je gaat ook kijken naar: waarom laat je het gaan en hoe blijf je 
goed voor jezelf zorgen? Uiteraard wel op jouw manier en passend bij wie je bent en hoe je leeft. 
Met prikkelende vragen die jou terugbrengen naar jou, je ontspanning én inspanning, plezier én 
vrijheid. Je krijgt inspirerende voorbeelden van radical selfcare gewoontes. En je gaat ze 
inplannen, die fijne momenten voor jezelf, van rust, ruimte, aandacht en ontspanning en een 
gezonde ademende agenda. En ik houd je ook nog eens accountable op die afspraken.  


