
Alle informatie over een Leiderschapsdiagnose door Inn-spiratie
-Een nulmeting voor de ontwikkeling van beter leiderschap-

Ben jij al een leider die je zelf zou volgen?



Je geeft alweer een tijdje leiding en dat doe je 
niet onverdienstelijk. Tóch voel je af en toe 
weerstand. Bij jezelf of in je team. Je weet dat er 
meer uit jouw leiderschap te halen valt. Maar 
waar te beginnen? 

Je bent ook zeker nog niet de leider die jij zelf 
ook graag zou willen volgen. Ben jij klaar voor 
verbetering van je leiderschapsskills? 

Dan is stap 1 natuurlijk een diagnose van jouw 
huidige manier van leidinggeven, oftewel een 
‘leiderschapsdiagnose’. Hiermee wordt helder 
waar jouw leiderschap zich precies in zou moeten 
ontwikkelen en we bepalen jouw ideale 
ontwikkelroute als leider. Ben jij klaar voor de 
eerste stap naar inspirerend leiderschap?

Individuele Leiderschapsdiagnose 

De leiderschapsdiagnose is een kickstart voor je 
ontwikkeling met een gedegen diagnose van je 
ontwikkelruimte.

Een theoretisch kader helpt om te kijken waar 
jouw ontwikkelruimte ligt als leidinggevende. 
Wij maken hierbij graag gebruik van het 
Inn-spirerend leiderschapsmodel, ontwikkelt door  
Jakob Feenstra. 



Leiderschapsontwikkeling door Inn-spiratie is pragmatisch, baanbrekend en op z’n zachtst gezegd 
‘anders’. Tijdens de leiderschapsdiagnose zoomen we in op jou en jouw manier van 
leidinggeven. De nulmeting van jouw leiderschapskwaliteiten bestaat uit zelfreflectie en het 
ophalen van 360-graden feedback uit je omgeving. Want, wat vindt het team waaraan jij 
leidinggeeft eigenlijk van jouw leiderschap?

Zo word je een leider die je wilt volgen

Eerst maken we kennis met elkaar en jouw 
leervraag.  Daarna leggen we de theoretische basis 
en halen we met een 360-feedbackanalyse op wat 
jij en jouw omgeving vinden van jouw eigen 
leiderschapskwaliteiten. Deze nemen we mee naar 
het diagnosegesprek. Hier leggen we samen de 
vinger op de zere plek en bepalen we de gewenste 
ontwikkelroute. In het borgingsgesprek brengen we 
inzichten en ons (on)gevraagde advies terug naar 
jouw (werk)praktijk.  Tot hier en nu verder!

Je komt met ons ‘plaatje, daadje, praatje’ letterlijk in 
beweging; op energieke en inspirerende wijze 
verbinden we de theorie met praktijk.

Plaatje, daadje, praatje en kwadraatje



Wat ga je doen?

Kennismaken en bouwen aan vertrouwen/open leerhouding. Doen
we door individuele kennismaking tussen Deelnemer en de
Trainer/Coach. Deelnemer is te gast ons op ‘t Nest/Kantoor Inn-
spiratie

We doen kwantitatief 360-graden onderzoek naar de kwaliteit
leiderschap door de inzet van een Survey. Daarnaast is er een
laagdrempelige E-learning beschikbaar om te zorgen dat de
theoretische basis gelegd is.

Diagnose: Landen, ruimte voor analyse van de feedback en
zelfreflectie, in gesprek over de theorie en op basis van zelf
ingebrachte casuïstiek het verkennen van de ontwikkelruimte om
tot slot gezamenlijk een diagnose te kunnen doen.

Borging: 3-gesprek tussen Trainer/Coach, Deelnemer en zijn/haar 
leidinggevende voor borging van inzichten en ontwikkelpunten op 
de werkvloer. Eventueel is het hier ook mogelijk om een 
ontwikkeltraject met/bij Inn-spiratie te verkennen. 

Het eerste contact is een kennismakingsgesprek van 
circa 1,5 uur tussen jou en de Trainer/Coach.

Hierna ga je aan de slag met onze e-learning en volgt 
een 360-graden onderzoek naar jouw 
leiderschapskwaliteiten. 

Tijdens een daaropvolgende inhoudelijke 
coachingssessie in Zwolle leggen we samen de vinger 
op de zere plek en bepalen we jouw ideale 
ontwikkelroute. Alles op basis van de verkregen 
feedback en zelfreflectie. 

In een borgingsgesprek brengen we inzichten en ons 
(on)gevraagde advies terug naar jouw (werk)praktijk.
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De individuele leiderschapsdiagnose is 
voor beginnende – en ervaren 
leidinggevenden, en is ook geschikt voor 
bestuurders. 

Ontwerp Leiderschapsdiagnose



Na deze diagnose weet jij precies wat er moet gebeuren om 
je te ontwikkelen tot “Een leider die je wilt volgen”.

• Je hebt kennis van de theorie onder inspirerend 
leiderschap en inzicht in hoe jouw leiderschap zich 
hiertoe verhoudt;

• 360-graden feedback analyse van jouw 
leiderschapskwaliteiten en -valkuilen;

• Advies op maat van onze trainer/coaches voor borging 
in jouw praktijksituatie;

• Energie en een concreet strijdplan om door te pakken 
op jouw ontwikkeling als leider.

Wat is het resultaat?



Over onze trainer/coaches

Ons team van trainers/ coaches bestaat voor een groot deel uit oud-militairen die hun kennis en
ervaringen bij ons doorvertalen naar de burgermaatschappij. Wat zij leerden in de praktijk en tijdens
de Algemene Kader Opleiding bij Defensie, dragen ze op een heldere en nuchtere wijze over naar
teams in het bedrijfsleven, de overheid, zorg en het onderwijs. Daarmee brengen we het beste uit twee
werelden samen. Jullie ontvangen van hen directe feedback op basis van de theorie die jullie op
de ‘zachte steen’ hebben mogen ontvangen.

Annelies Rulkens-Zielman | Executive Trainer/Coach, Directeur/Eigenaar 
Haar eigen nieuwsgierigheid naar de beste lessen over team- en leiderschapsontwikkeling, zette ze om in 
een onderneming. Helder, nuchter en vanuit praktijkervaring. Haar 15 jaar ervaring als leidinggevende en 

HR Businesspartner zet ze nu in voor de ontwikkeling van onze klanten en ons eigen team.

Femke van Bladel (Hoofd) Trainer/Coach Leiderschapsontwikkeling
De unieke combinatie van leidinggevende ervaring, haar sportieve achtergrond én het vrijwilligerswerk als
contactclown, maakt dat Femke mensen en teams in beweging krijgt. Als Trainer | Coach werkt zij met 77 PK
mee aan het versterken van teams. Daarbij verbindt zij de wereld van Defensie en die van het bedrijfsleven
op eigen wijze.

Thijs van der Linde | Trainer/Coach
Na een mooie loopbaan als officier bij de Koninklijke Landmacht en meerdere keren op uitzending te zijn
geweest, deelt Thijs graag zijn ervaringen en kennis op het gebied van leiderschap. Zowel als officier als
civiel leidinggevende, zodat hij anderen kan helpen en ondersteunen bij de uitdagingen in hun eigen
(persoonlijk) leiderschap.



Teams waar je bij wilt horen
Leiders die je wilt volgen

Prijs
Programmakosten voor de Individuele 
Leiderschapsdiagnose zijn €750,- exclusief BTW

Locatie
‘t Nest/Kantoor Inn-spiratie in Zwolle

Meer informatie

Beschikbaarheid
Kijk voor alle beschikbare data op www.inn-
spiratie.nl/academie

Wil jij meer informatie over de Individuele 
Leiderschapsdiagnose? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op!

085 - 003 09 09
info@inn-spiratie.nl

“De samenwerking met Inn-spiratie was heel goed. Daarom heb 
ik voor mezelf leiderschapscoaching bij geboekt zodat ik kan 
blijven werken aan de ontwikkeling van mijn team en mijn eigen 
leiderschap hierin. Natuurlijk doe ik dit zelf maar ik vind het 
prettig om zo samen met een specialist op te kunnen trekken.

-Claudia van der Koelen, Teamleider-

http://www.inn-spiratie.nl/academie
http://inn-spiratie.nl

