
Alle informatie over de training Inspirerend Leiderschap door Inn-spiratie
-In een training het beste uit twee werelden: Defensie en het bedrijfsleven-

Ben jij al een leider die je zelf zou volgen?



Wil jij echt leren inspirerend leidinggeven en een 
leider worden die jij zelf ook graag zou volgen? 
Weten hoe je jouw leiderschapsstijl effectief 
bijschaaft en welke tools je toepast om jezelf en 
je team beter te laten functioneren? Hoe je met 
leiderschapsstrategieën verbinding maakt met je 
medewerkers én hoe je continu jouw 
leiderschapsskills weer naar een hoger niveau  
tilt?

Dan is onze training Inspirerend Leiderschap iets 
voor jou! We garanderen dat de tevredenheid 
over jouw leiderschap groeit met 30% van het 
onbenutte potentieel.

Inspirerend Leiderschap 

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. 



Onze aanpak is pragmatisch, baanbrekend en op z’n zachtst gezegd ‘anders’. Bij Inn-spiratie halen 
we het beste uit twee werelden (Defensie en bedrijfsleven) en brengen we deze baanbrekende 
aanpak in leiderschapsontwikkeling nu ook naar jouw wereld. Tegelijkertijd maken we gebruik van 
waardevolle theorie om je leiderschapsontwikkeling te ondersteunen. Je leert zo alles over het 
hoe en vooral ook waarom. 

Zo word je een leider die je wilt volgen

Tijdens deze leergang word je in een groep van 
maximaal 6 ambitieuze ‘soortgenoten’ uitgedaagd 
om op een effectieve en inspirerende manier leiding 
te geven én te ontvangen.

Niet alleen de leiderschapstheorieën die wij 
toepassen, maar ook onze eigen ontwikkelstrategie 
is gebaseerd op de manier waarop militaire teams 
en hun leiders binnen Defensie worden gevormd. 
Leren, Trainen, Vormen. 

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



Ontwerp van de training 

Telefonische 
afstemming 
deelnemer

en 1e

Trainer/
Coach

Deze training is voor ervaren – en voor startende leiders. 
Elke leergang Inspirerend Leiderschap bestaat in totaal 
uit 5 dagen met de trainers/ coaches van Inn-spiratie.

De eerste dag is een startbijeenkomst waarin we
kennismaken en een leiderschapsdiagnose doen. De
volgende 3 dagen (2 nachten) ga je in een vaste groep
actief aan de slag met het ontwikkelen van jouw
leiderschapsvaardigheden. Compleet verzorgd op de hei,
in een inspirerende omgeving.

De leergang wordt afgesloten met een borgingsdag; een
reünie en 1-op-2 coaching op jouw individuele vraagstuk.

Wat ga je doen?

MBTI vragenlijst

Kennismaken met 
elkaar & Inn-spiratie.

Verdiepen van 
zelfinzicht en 
leiderschaps-

voorkeuren d.m.v. 
MBTI.

-plaatje/praatje-

Dag 1 (@ Inn)

E-learning

360º-feedback

3 intensieve dagen 
leren, trainen, vormen 

op het gebied van 
leidinggeven én 

ontvangen. 

Actief aan de bak, 
buiten in het bos maar 

ook binnen aan de 
keukentafel. 

Directe feedback 
ontvangen op basis 
van de theorie die je 

net op de ‘zachte 
steen’ hebt mogen 

ontvangen.

Helder, nuchter en 
vanuit praktijkervaring.

-plaatje/daadje/praatje-

Dag 2-4 (@ Inn)

Terugkoppeling van 
persoonlijke inzichten 

en adviezen.

Het ontwikkelen van 
een concreet 
persoonlijk 

ontwikkelplan voor 
de aankomende 

periode.

-praatje-

Dag 5 (@ Nest)

Ontwikkelplan

Ben jij al een leider 
die je zelf zou volgen?



Aan het einde van de training ontvang je een certificaat als 
bewijs van deelname.
• De tevredenheid over jouw leiderschap is met minimaal 

30% gestegen;
• Je hebt inzicht in jouw persoonlijkheids- en 

leiderschapsvoorkeuren;
• Je kent de 8 pijlers onder Inspirerend Leiderschap en 

hebt ze ervaren;
• Je kent je leiderschapskwaliteiten en -valkuilen;
• Je hebt een Persoonlijk Ontwikkel Plan waarmee jij 

inzichten en ervaring direct toepast;
• Je hebt een waardevol netwerk met ambitieuze 

groepsgenoten opgebouwd.

‘’Als ervaren Teamleider en daarnaast ook met mijn 
ervaring als Trainer in mijn rugzak was ik enigszins 
sceptisch over wat ik uit deze leergang zou halen. Het 
programma en het team van Inn-spiratie hebben mij meer 
dan verrast en verwachtingen overtroffen. Ik heb 
inmiddels promotie kunnen maken tot Sectormanager 
vanuit mijn toenmalige Teamleidersrol en ben er van 
overtuigd dat deze leergang hier een belangrijke bijdrage 
aan heeft gehad!”

– Mascha van Thielen, Teamleider-

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.

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.

Bas- Trainer/Coach | Ervarend (actief) leren
Bas is jarenlang sportinstructeur geweest bij Defensie. Hier gebruikte hij sportlessen en -opdrachten om
doelgericht het succes van eenheden te verhogen. Nu verzorgt Bas binnen Inn-spiratie de actieve en fysieke
modules van onze programma’s. Lessen van Bas hebben altijd een combinatie van een mentale en een
fysieke uitdaging, want juist in deze combinatie bereiken we het beste resultaat volgens Bas.

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 deze training Inspirerend 
Leiderschap zijn €4.998,- exclusief BTW

Locatie
“De Inn” op de Veluwe

Meer informatie

Beschikbaarheid
Kijk voor alle beschikbare instroommomenten voor 
deze training op www.inn-spiratie.nl/academie

Wil jij meer informatie over de training Inspirerend 
Leiderschap? Neem dan vrijblijvend contact met 
ons op!

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

“Als jij, de leider die je nu bent, in 4 dagen zo kan groeien, 
waarom zou je dat je team onthouden? Het door inspiratie 
uitgewerkte leiderschapsmodel zit zo doordacht in elkaar dat 
het werkelijk op iedere situatie toepasbaar is. Zelf had ik niet 
kunnen bevroeden dat een eigenwijze eikel als ik zo’n groei in 4 
dagen kon bewerkstelligen!”

- Stefan Wiessenberg, Directeur -

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

