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De opleiding
•  Vier dagen op een professionele manier 

investeren in jezelf, wandelend in de buitenlucht
 • Aan de slag met jouw werkgerelateerde vraagstuk
 •  Interactieve, inspirerende werkvormen die je 

helpen om jouw pad te volgen
 •  Twee extra webinars met achtergronden en 

modellen die je kunt gebruiken als kompas
 •  Twintig uur verdiepingsopdrachten op het 

besloten, online Gelukzustersplatform
 •  Een individueel coachgesprek en een sterke 

punten analyse

Waarom buitengewoon?
De wind in je haren en de zon op je gezicht. 
Soms lijkt het vanzelf te gaan en soms vraagt het 
doorzettingsvermogen en een ander focus om 
je doel te bereiken. Deze vier dagen wandelen 
we door het prachtige Nederlandse landschap. 
Buiten, omdat buiten veel antwoorden vanzelf 
komen. Wandelen, omdat fysieke beweging helpt 
om ook andere beweging mogelijk te maken. 
Gewoon, omdat het gewoon belangrijk is om van 
tijd tot tijd naar jezelf in je rol te kijken en te leren 
hoe je dingen nog beter aan kunt pakken…

Wil jij deze opleiding met 

collega-leidinggevenden van je 

eigen organisatie volgen? Ga dan 

voor een in-companytraject.

Weer lekker heen en weer geslingerd vandaag? 
Dan is de leider in jou toe aan een grote onderhoudsbeurt.
Oftewel, een flinke investering in jezelf. 
Tijdens de 4-daagse opleiding ‘Buitengewoon leiderschap 
in de zorg’ kijk je eens even goed in de spiegel. Ben jij de 
inspirerende leider die je wilde zijn? Die zijn teamleden 
hoort, ziet en  motiveert? En behaal jij met hoe je stuurt ook 
jouw resultaten? 
Is je antwoord mwaoh of nee? Ga dan mee naar buiten 
met de Gelukzusters. Zij geven je opnieuw inzicht in jouw 
kwaliteiten, hoe je deze inzet om dingen voor elkaar te krijgen 
met je team en in je organisatie. Je krijgt handvatten om  
hindernissen anders aan te pakken: weer on top of your game.

Voor wie? 
Voor leiders met lef: zelfkritische teamleiders, 
leidinggevenden, meewerkend leidinggevenden in de zorg 
die samen met vakgenoten durven te spiegelen, sparren, 
bouwen én lachen. En ook voor leiders die het even niet 
precies weten, een reset nodig hebben om de uitdagingen 
in het leidinggeven weer full focus aan te gaan.

Buitengewoon 
leiderschap in de zorg

Info

DE INVESTERING IN JEZELF

2495 euro excl. BTW 

(incl. lunches en overnachting 

tussen dag 3 en 4)

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 12  

(met 2 trainers)

DATUM

Start in het 

paddenstoelenseizoen, 

diploma’s en een 

lenteboeket in februari

LOCATIE

Wandelknooppunt 37 ;-)

Gelukzusters®



 
Wat voor spannends gaan 
we doen?
•  Kijken naar jouw kwaliteiten, 

valkuilen en leiderschapsstijl en 
die mooi polijsten.

•  Stilstaan bij hoe jij voor jezelf 
zorgt, zodat je niet alleen 
brandjes blust, maar juist tijd 
vrijmaakt voor wat er echt toe 
doet.

•  Oefenen met communicatie- en 
verandermodellen die houvast 
bieden en richting geven aan 
jouw manier van sturen.

•  Erachter komen waar jouw 
mensen warm voor lopen en en 
wat zij nodig hebben om hun 
werk goed te kunnen doen.

•  Uit de waan van de dag 
stappen, weer echt aan het roer 
staan.

•  Tijdens deze tocht pak je een 
vraagstuk uit je eigen praktijk 
aan. Alles wat je leert, pas je 
meteen op de werkvloer toe.  
En in de veilige omgeving van 
de groep ontvang je feedback 
en ondersteuning bij dit proces.

Resultaten
•  Je hebt een helder beeld van jezelf als leider en 

kent je talenten
•  Je voorkomt en vermindert weerstand in je teams, 

mensen voelen zich gezien en gehoord
•  Je zet een duidelijke structuur weg in je teams, 

waardoor iedereen met plezier en energie werkt
•  Je hebt een positieve invloed op de bevlogenheid 

van je medewerkers (en daarmee op hun 
productiviteit, veranderbereidheid en nog veel 
meer)

•  Je hebt weer grip op jouw vraagstuk uit de 
praktijk

•  Je voelt zelf nieuwe energie en weet hoe je die 
vast kunt houden

Wat deze opleiding uniek maakt
• 100% gericht op de zorg
•  Trainers > 20 jaar ervaring in de zorg en 

aanvullende specialisaties zoals werkdesign, 
coaching en alles om lekker te werken in de zorg

•  Kennis geborgd door intervisie en coaching
•  Zeer efficiënt door mix van face to face training 

en online studie

De buitengewoon belangrijke thema’s* 
 

• Jouw persoonlijke leiderschapsstijl   

•  Bewust grip houden op de dag, focus op wat echt 

belangrijk is

• Bouwen aan de fundering van je team

•  Besluitvorming, veranderprocessen en draagkracht 

hiervoor

•  Het vergroten van productiviteit, pro-activiteit en 

veranderbereidheid

*  we gaan onder andere aan de slag met het teamdoelmatigheidsmodel, het JDR-model (bevlogenheid), 

de vier niveaus van communicatie, deep democracy en de methode ‘De Ladder’.

Aanmelden
Wat fijn voor jou en je medewerkers dat je 
meedoet! Daar werkt iedereen beter van.
Meld je aan via www.gelukzusters.nl/
trainingsaanbod of stuur een mailtje naar  
info@gelukzusters.nl.



Esther is van oorsprong verpleegkundige en heeft als 

(crisis)manager veel ervaring opgedaan in ziekenhuizen 

en de transmurale zorgketen. Hier zag ze dat écht naar 

mensen luisteren, hen waarderen en activeren om 

vanuit hun talenten te werken enorm bijdraagt aan het 

werkgeluk in teams en in organisaties. Dat smaakte naar 

meer! Ze is inmiddels gecertificeerd trainer en coach en 

interim manager bij verandertrajecten in de zorg. Esther 

geniet van het creëren van beweging, mensen in actie 

zetten, zodat ze vanuit hun eigen kracht leiderschap 

tonen en weer grip krijgen op hun werkplezier en dat van 

hun teams…

“Trainen en coachen op het gebied van (persoonlijk) 

leiderschap en samenwerking in teams levert ontzettend 

veel op. Mensen voelen weer energie, hebben plezier en 

zetten nieuwe stappen. Daarin zit míjn werkgeluk!”

Fenne zag veel mensen in de zorg afhaken, omdat er 

weinig aandacht was voor hun vak, hun kwaliteiten 

en hun stem. Zo zonde, want deze mensen werken 

vanuit passie, hebben bergen expertise en vaak de 

beste ideeën. Dat inspireert haar om in die zorgsector 

aan de slag te gaan.  Ze geeft trainingen met actieve 

werkvormen waar deelnemers én energie van krijgen 

én stappen mee kunnen zetten. Ze weet alles over 

werkgeluk, out-of-the-box denken en bevlogenheid van 

medewerkers. Fenne is opgeleid door prof Arnold Bakker 

op het gebied van bevlogenheid, volgde de opleiding 

Professioneel Trainer bij de Trainersacademie en ging 

in de leer bij verandergoeroe Ben Tiggelaar. Met haar 

ervaring als trainer, facilitator en programmamanager 

onderneemt ze erop los, is partner bij ‘Gelukzusters’ en 

schreef het boek ‘Ik werk lekker in de zorg’.

Wil je geen leidinggevende meer zijn in de zorg? 

Kijk dan eens naar de training Op zoek naar je WoW en vind jezelf opnieuw uit.

www.gelukzusters.nl           linkedin.com/company/gelukzusters          @gelukzusters          @ikwerklekkerindezorg

Trainers

Esther van der Heeft
#bruggenbouwer #crisiscoördinator #zorghart 

#professioneeltrainer/coach #powerlady

Fenne van den Bos
#werkgelukdeskundige #professioneeltrainer 

#optimist #creatievegeest #avonturier

“Ik weet uit ervaring welke kracht er 
vrijkomt bij mensen als ze gaan doen 
waar ze écht in geloven. Dat gevoel is 

heerlijk. Dat gun ik iedereen!” 


