
je verdiepen in je eigen leiderschapsstijl of juist voor het eerst ontdekken wat
voor type leider jij bent?
geloof, werk en privé koppelen volgens een uniek Bijbels gefundeerd format?
weten hoe je een burn out kunt voorkomen en beschikking houdt over ‘al je
kracht’ (Mar. 12:30)?
een stevig Bijbels en wetenschappelijk onderbouwd fundament leggen
waarop je met vertrouwen keuzes kunt maken en beslissingen kunt nemen?

Wil jij...

op zoek naar een uitdagende manier om meer sturing te geven aan je
leven?
op zoek naar een uitdagende training die psychologie, theologie en
coaching met elkaar verbindt?
op zoek naar een training die de thema’s geloof en persoonlijk leiderschap
aanpakt ‘met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en vanuit al je kracht’?

Ben jij…

 
Ben je daarnaast niet bang voor een beetje uitdaging, bereid om je

comfortzone te verlaten en jezelf onder de loep te nemen? Dan is de
training Bouwen aan je Levenshuis de plek waar je moet zijn!

 
Schrijf je in via s.doezejager@icloud.com of

aryannekolsters@gmail.com
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Veranderingen in de wereld en onze maatschappij vragen om goed
leiderschap op elk niveau. Ieder mens geeft tenslotte op minstens één plek
leiding: zijn of haar eigen leven. En om dat leven ten volle te kunnen leven
zijn zingeving en verbinding essentieel, zo blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek. 

Maar hoe bouw je in deze tijd je levenshuis op de Rots uit  Lukas 6:47-48?
En hoe kun je jouw persoonlijkheid inzetten om ook de kerk als Lichaam
van Christus in deze tijden op te bouwen als plek waar je de stormen van
het leven kunt doorstaan (Ef. 4:16-17)? 

De training Bouwen aan je Levenshuis geeft je hiervoor wetenschappelijke en
Bijbelse inzichten en vertaalt die naar een persoonlijk en praktisch
toepasbaar plan. 
Na de training ben jij in staat de thema’s geloof en persoonlijk leiderschap
vorm te geven ‘met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en vanuit al je
kracht’ (Deut. 6:6 en Marc. 12:30).

Zo vervul je vanuit jouw unieke persoonlijkheid en gaven iedere rol die jij in
je leven gekregen hebt, zonder leegegeven en opgebrand te raken. Sterker
nog: je ervaart zoveel zegen en inspiratie, dat je overstroomt en
ruimschoots uit te delen hebt!
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Trainingsopbouw

Persoonlijke
voorbereiding

Dag 1:
Development
Compass

Ontdek je innerlijke
drijfveren en vind jouw
spiegel in de Bijbel

Inleiding
Persoonlijk
Leiderschap

Dag 2:
Verlangen in
actie

Ontdek wat je nodig
hebt en maak een
plan

Dag 3:
Obstakels uit de
weg ruimen

Ga je saboteurs en
innerlijke critici te lijf

Dag 5:
Deel en

inspireer!

Dag 4:
Geven en
ontvangen

Leer van elkaar en
kijk de kunst af


