
 

 

 
 
 
 
Opleiding Effectief & Talentgericht Leiderschap  
 
Ben jij een teamleider, manager, ondernemer, projectleider of senior coach/adviseur? Ben je 
eraan toe om intensief aan jouw leiderschap skills te werken? Neem dan contact met ons op 
voor dit exclusieve programma waar maximaal 10 plaatsen beschikbaar zijn. Wees er snel 
bij, onze exclusieve programma’s in het voor-en najaar zijn vaak snel volgeboekt. 
 
Leiderschap pakken over jezelf 
 
Veel van wat je intuïtief doet, pakt goed uit. Je vraagt je af hoe dat komt. Je ziet door je 
oogharen welke kant je op wilt en tegelijkertijd leg je de vinger niet naadloos op wat beter 
kan. Je wilt meer weten over hoe je jouw identiteit als leider kunt verstevigen en invloed en 
gezag kunt vergroten op het veranderende toneel van de interactie tussen leiders en 
volgers. Dit programma biedt je de kans op dieper inzicht in jezelf en de waarden die je 
nastreeft. Wat zijn je kwaliteiten en mogelijkheden om te verbinden, sturen en organiseren? 
Leiderschap is een proces van claimen en gunnen. Dit programma biedt een fundament 
voor leiderschap dat nodig is om zelfbewust ambities en grenzen te verleggen. 
 
De kunst is om op het juiste moment de balans te vinden tussen sturing en zelfsturing. 
Tussen beheersen, controleren en loslaten.  Tussen coachen, vertrouwen geven en 
verbinden. De balans tussen transactioneel en transformationeel leidinggeven. 
 
Leiderschap is geen trucje en er is ook geen formule voor excellent leiderschap. 
Leiderschap vergt eerlijk zelfinzicht, wilskracht en heldere waarden. Leren om bewuste 
keuzes te kunnen maken in je eigen gedrag in verschillende situaties. Leiderschap is dus 
vooral leiderschap pakken over jezelf! 
 
Het beste uit jezelf halen klinkt misschien soft, maar resulteert in harde (bedrijfs)resultaten!  
 
Leidinggevenden hebben de grootste invloed op de productiviteit, betrokkenheid en het 
werkplezier van een team. Organisaties met goed leiderschap scoren op deze punten én op 
talentretentie dan ook significant hoger. Alle reden dus om te investeren in persoonlijk en 
talentgericht leiderschap. 
 
Ongelooflijk inspirerend, verhelderend, leerzaam en impactvol.  
 
Gun jij jezelf dit mooie traject? Meld je dan aan via onze website! 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Annita Euwijk 
Directeur Use Your Talents B.V. - Opleidingen 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Opleiding Effectief & Talentgericht Leiderschap  
 
 Persoonlijke kwaliteiten & zelfreflectie 
 Kernwaarden & visie ontwikkelen 
 Onderscheidend vermogen & (h)erkennen van talent 
 Zelfregulatie vaardigheden & communicatiestijlen 
 Hoe creëer en begeleid je teams die zich blijven verbeteren? 
 Ontwikkel je als teamcoach 
 
 
Modules 
 
Kennismaking alle deelnemers 

 Verdiepen ontwikkelvraag 
 Werken met persoonlijke waarden 

 
Leiderschap, zelfinzicht en identiteit  

 Levensverhaal  
 Werken vanuit authenticiteit, doelen/behoeften, sterktes, waarden en visie 
 Beperkende overtuigingen  
 Inzicht in (in) effectief gedrag 
 Persoonlijk (Leiderschap) Profiel 

 
Inspirerend verbinden en talent behouden (team coaching & groepsdynamica) 

 Talent en energiemanagement 
   Fasen in teamontwikkeling 
 Kritische succesfactoren voor een effectief team 

 
Leiderschap is communicatie 

 Overtuigend en betrouwbaar communiceren 
 Hoe organiseer je feedback en draagvlak? 
 Hoe verbeter of doorbreek je communicatiepatronen in de organisatie? 

- Non-violent communication (Marshall B. Rosenberg) 
- Toxic behaviors (The Gottman Institute) 

 
De kunst van leiderschap  

 Op welke wijze vergroot je jouw impact als professional voor nu en in de 
toekomst?  

 Werken en leven vanuit authenticiteit. 
 

Terugkomdag  
 Wat heb je concreet gedaan met jouw nieuwe inzichten? 
 Optimaliseren van de leeropbrengst 
 Intervisie op leiderschap 

 
Een intensief programma, dat in 5 dagen (binnen een tijdsbestek van 3 maanden) wordt 
aangeboden. Afgewisseld met momenten van reflectie in de natuur op de prachtige groene 
locatie Allekante in Breda.  
 
Intervisiedagen met deze groep zijn mogelijk na volgen van dit traject. 
 
 
  



 

 

Resultaat na de opleiding 
 
Na deelname aan deze opleiding heb je dieper inzicht in jezelf en de waarden die je 
nastreeft. Wat zijn je kwaliteiten en mogelijkheden om te verbinden, sturen en organiseren? 
Leiderschap is een proces van claimen en gunnen. Dit programma biedt een fundament 
voor leiderschap dat nodig is om zelfbewust ambities en grenzen te verleggen. 
 
Je beheerst de kunst om op het juiste moment de balans te vinden tussen sturing en 
zelfsturing. Tussen beheersen, controleren en loslaten.  Tussen coachen, vertrouwen geven 
en verbinden. De balans tussen transactioneel en transformationeel leidinggeven. 
 
Leiderschap is geen trucje en er is ook geen formule voor excellent leiderschap. 
Leiderschap vergt eerlijk zelfinzicht, wilskracht en heldere waarden. Leren om bewuste 
keuzes te kunnen maken in je eigen gedrag in verschillende situaties.  
 
Na dit programma heb je inzichten en handvatten gekregen om leiderschap te pakken over 
jouw eigen ontwikkelproces en weet je hoe je talentgericht leiderschap pakt in groepen en 
organisaties. 
 
Daarnaast biedt dit programma ook de mogelijkheid om van elkaar te leren, van de 
verschillende achtergronden, disciplines en voorkeursstijlen. Na deze opleiding wordt er 
periodiek intervisie aangeboden om elkaar te blijven volgen en te coachen. 
 
 
Docenten uit de praktijk 
 
Deze opleiding wordt verzorgd door Annita Euwijk, Executive (Team) Coach. Zij heeft 
jarenlange ervaring op het gebied van leiderschapsontwikkeling op operationeel, tactisch én 
strategisch niveau en runt al 10 jaar haar eigen coach praktijk. Daarnaast leidt ze (team) 
coaches en leidinggevenden op tot effectieve coaches die groepsprocessen en talenten van 
mensen blootleggen. Dit doet ze samen met Majka Roerink, expert op intercultural en non-
violent communication.  
 
 
Certificaat 
 
Aan het einde van deze opleiding ontvangt je een UseYourTalents ® certificaat Effectief & 
Talentgericht Leiderschap op basis van actieve deelname en progressie in je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling.  
 
 
Als er sprake is van herregistratie schoolleider PO  
 
Aan het einde van de opleiding volgt er een eindopdracht waar wij toetsen op kennis, inzicht, 
toepassing, oordeelsvorming, leervaardigheden en communicatie. Na positieve toetsing 
kunnen schoolleiders zich opnieuw registreren voor het schoolleidersregister PO. 
Schoolleiders die deze gecertificeerde training volgen, kunnen hiermee 35 punten verdienen 
voor herregistratie. In totaal kunnen er 70 punten verdiend worden als ook de opvolger 
Leren (Team) Coachen gevolgd wordt. 
 
 
 
 



 

 

Investering  
 
De opleiding Effectief & Talentgericht Leidinggeven is een investering in jezelf. De kosten 
bedragen voor deze 5-daagse opleiding: 
 
€ 4.200, - 
 
Dit is inclusief: 
 
 Individuele coaching (intake & coachsessie) 
 Cursusmateriaal 
 Persoonlijke Talenten & Drijfveren Analyse 
 Kick-off van de opleiding  
 3-daagse op een inspirerende locatie 
 Inspirerende groepsactiviteit tijdens meerdaagse 
 Terugkomdag  
 Intervisie mogelijkheid 
 
Arrangement trainingsdagen: € 255,00 
 
Arrangementskosten zijn bijkomende kosten bij de training voor koffie, thee, 3 x lunch, 2 x 
diner inclusief (alcoholische) consumpties & tapa’s. 
 
Overnachten inclusief ontbijt: € 234,00 
 
Overnachten wordt aanbevolen. Wij raden je aan om bij meerdaagse modules op onze 
locatie te overnachten, zodat het geleerde in alle rust kan bezinken. In deze training onderga 
je namelijk een intensief proces waarin je leert en verandert. Ook heb je dan de mogelijkheid 
om met je mededeelnemers je ervaringen te delen. Uit ervaring weten we dat blijven slapen 
een verdieping aan de trainingservaring geeft. 
 
De prijs is exclusief btw. Vrijstelling van btw is mogelijk, vraag ons naar de voorwaarden. 
 
 
Studiebelasting 
 
82 uur waarvan 42 uur contacttijd. De overige 40 uur wordt besteed aan literatuurstudie, het 
maken van praktijkopdrachten, reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige 
onderzoeksopdrachten binnen de eigen praktijk. 
  



 

 

Locatie Allekante Breda 
 
We werken aan het programma op onze prachtige groene locatie Allekante in Breda. Met 
een uitstekende catering en een huiselijke sfeer. Aan de rand van het Mastbos, neem je 
wandelschoenen gerust mee! 
 

 
 
 
Wat zeggen de deelnemers? 
 
“Een enorm waardevolle opleiding! Intensief en overweldigend, op inhoud en omgeving. In 
een korte tijd mezelf nog beter leren kennen als persoon en leider. Praktische tools voor 
effectief leiderschap. En duidelijke doelen en dus acties om mee verder te kunnen. 
Nogmaals bedankt het was top!” 
 
“Wat een bijzonder inspirerende opleiding was het. Over leiderschap valt zoveel te leren en 
het mooie is dat je op dit thema nooit raakt uitgeleerd. Een heleboel kennis, inzicht en 
vaardigheden opgedaan, die zelfs vandaag al het verschil maken in gesprekken. Eigenlijk 
een must voor alle leiders die een stap willen zetten in persoonlijk en effectief 
leiderschap. Bedankt voor dit waardevolle avontuur.” 
 
“Een zeer waardevol programma waar je vanuit je eigen waarden tools aangereikt krijgt 
waardoor je beter kunt communiceren en je leiderschap effectiever kunt inzetten. Vandaag 
al gebruikt! Een dieper inzicht in jezelf en in je omgeving mede doordat je in een totaal 
andere ambiance verblijft. Enne...voor het thema leiderschap te gebruiken in het 
Schoolleidersregister.  Enorm veel dank!” 
 
“Een bijzonder waardevol programma waarin ik veel inzichten en kennis heb opgedaan. In 
een prachtige omgeving omringd door rust. Een mooie kans om alle snelheid van de dag 
achter je te laten en tot jezelf te komen. Bedankt voor deze mooie en vooral leerzame 
opleiding.” 
 
“Vorige week deelgenomen aan het opleidingsprogramma "Effectief en Talentgericht 
Leiderschap" van UseYourTalents. "Wie je bent, is hoe je leidinggeeft".  
Dit heb ik tijdens dit programma volledig geaccepteerd. Afstand levert soms veel meer 
resultaat op. Dit heb ik letterlijk gevoeld tijdens dit programma.” 
  



 

 

“Gloei nog na van deze prachtige en intense leer-en werkdagen met deze groep, waarbij we 
vanuit de kracht van de verschillen binnen dit collectief zo veel meer leerden over jezelf als 
leider en de kunst van het effectief leiderschap next level. Inspirerend verbinden en 
talenten behouden binnen de begeleiding van professionele teams die zich blijven 
verbeteren vanuit visie, authenticiteit, sterktes en waarden. Zorgde bij mij voor de 
blijvende verbinding van een koel hoofd en een warm hart. Krachtige, uitdagende en vooral 
ook een nieuwsgierige leergroep mogen ontmoeten onder de bezielende begeleiding van 
Annita Euwijk. Onze energieke en begaafde executive-team-coach tijdens deze dagen. Wat 
een toewijding. Veel dank.” 
 
"Moedige leiders die vanuit hun waarden leven, zwijgen nooit over lastige dingen". 
De juiste communicatie, fasen van teamontwikkeling, feedback geven en nemen, en het vak 
van leidinggeven. Hier kan ik zeker mee vooruit om in de praktijk beter toe te passen. 
Weer volop inspiratie en motivatie om door te pakken met nieuwe persoonlijke (en 
zakelijke!) ontwikkelplannen.” 
 
 
Contact & aanmelden 
 
Heb je nog vragen over de opleiding Effectief & Talentgericht Leiderschap?  
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 076-7002016 of per mail  
aan info@useyourtalents.nl.  
 
Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier op onze website: 
https://www.useyourtalents.nl/effectief-talentgericht-leiderschap/ 
 


