CARRIERE
BOOST!
Een dag over de kracht van
vrouwelijk leiderschap

Georganiseerd door Speak to Inspire en Better Future, Powered by Lof

Voor ambitievolle
vrouwen die zichtbaar willen
zijn en vanuit eigen kracht meer
invloed willen uitoefenen

Waarom is vrouwelijk leiderschap nog
steeds niet vanzelfsprekend?
Waarom vinden vrouwen het vaak lastig
in the spotlight te staan?
En hoe kun je je natuurlijke bescheidenheid
overwinnen?
Tijdens “leiderschap in 1 dag” ga je onder
leiding van twee ervaren experts op het gebied
van leiderschap en communicatie aan de slag
met je eigen ambitie(s) en zichtbaarheid.
Ontdek hoe je jouw invloed binnen je organisatie vergroot en een volgende stap zet in jouw
leiderschap. Ervaar hoe je als rolmodel een
inspiratiebron kunt worden voor anderen.

29 OKTOBER 2020
TIJD: Van 9 tot 5 uur
gevolgd door borrel
LOCATIE: Better Future, Austerlitz
INVESTERING: € 795,-.

DE OCHTEND
ZET JOUW LEIDERSCHAP
IN DE WERELD
Jolanda Holwerda neemt je mee
in het labyrint van vrouwelijk
leiderschap. Wat zijn de dilemma’s die je daarin tegenkomt?
Aan de hand van het leiderschapsmodel “the power of
purpose” ga je op zoek naar jouw
ambities en drijfveren. Je krijgt
inzicht in het verschil tussen
macht en kracht en ontdekt hoe
je je invloed kunt vergroten als
jij je ambitie volgt en weet wat
je wilt bereiken. Overwin je
eigen belemmering, kom uit
voor je ambitie en creëer je eigen
zichtbaarheid op weg naar jouw
top. Want de wereld wordt
mooier als jij doet en zegt waar
jij voor staat.
JOLANDA HOLWERDA
heeft als trainer en
coach honderden
vrouwen geïnspireerd
hun ambities in carrière en gezin
waar te maken en bedrijven geholpen
vrouwelijk talent te herwaarderen.
Vanuit de innerlijke overtuiging van
Jolanda, dat iedereen Lof verdient,
weet zij als geen ander mensen te
inspireren om hun talenten in te zetten. “Als coach en trainer ben ik altijd
op zoek naar de essentie: wat drijft
iemand? Mijn motto is: ‘ambitie is
durven doen waar je goed in bent’”.

MELD JE
NU AAN!

ANDEREN OVER ONS
“Het is een krachtig programma,
waarbij je concreet aan de slag gaat
om vanuit je vrouwelijke eigenheid
een stap dichter bij je authentieke
zelf te komen en dat ook te durven
uitdragen.
De trainers bieden een prettige mix
van theorie en praktijk en van gewicht
en luchtigheid aan gedurende de dag,
waardoor de dag voorbij vliegt.“
KARLIJN BAKKER
Teammanager adviesbureau KplusV

“Ruimte”

Dat is het gevoel dat ik overgehouden
heb aan de Vrouwelijk Leiderschap
dag, en man wat voelt dat goed!
Ruimte durven innemen door te
vertrouwen op je innerlijk kompas en
de daarbij behorende kernwaarden.
Door hierin de verbinding te zoeken
tijdens deze dag ontstond er ruimte,
energie en inspiratie om verder te
groeien!”
DOMINIQUE VAN DER PAUW
Coach en Docent at Amsterdam
University of Applied Sciences Johan Cruyff Academy
Twee trainers met verschillende
invalshoeken in (vrouwelijk) leiderschap en een groep deelnemers met
interessante levenservaringen; die
combinatie zorgt voor een prikkelende
trainingsdag met nieuwe inzichten.
Inzichten die elke week wel een keer
van pas blijken te komen.
JUDITH TIELEN
Tweede Kamerlid VVD

Via het INSCHRIJFFORMULIER of mail
naar RUTGER@SPEAKTOINSPIRE.NL

DE MIDDAG
VERDUBBEL
JE IMPACT
Een presentatie, speech of pitch
is hét moment om ambitie te
tonen. Als leider kom je niet
meer weg met een saaie spreekbeurt. Je moet je publiek kunnen
raken en inspireren. Rutger
Mollee leert je je presentatie op
te bouwen als een spannend
verhaal, en deze met passie voor
te dragen, in verbinding met je
publiek. Daarvoor putten we uit
een breed palet van oefeningen
en rollenspelen. Na deze training
zul je niet meer op een podium
staan om iets te “krijgen” van je
publiek (Vind mij slim, goed of
aardig), maar altijd met het
gevoel dat jij je publiek iets
belangrijks te “geven” hebt.
RUTGER MOLLEE
is presentatiecoach,
dagvoorzitter en parttime comedian (o.a. bij
“De Speld”). Hij leert mensen beter
te presenteren, vooral wat betreft
voorbereiding, contact maken en
omgaan met spanning. Door zijn
schat aan ervaring helpt hij leiders
om ambities te verwezenlijken door
onvergetelijke verhalen te vertellen.
Hij was ooit finalist bij de verkiezing
‘Dagvoorzitter van het jaar’. Ieder
jaar leidt hij tientallen congressen
in binnen- en buitenland.
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