
feminine leadership trajecten
In de Feminine Leadership Trajecten focus je op Vrijheid in Dienstbaarheid:

Hoe kan ik in elke situa�e de weg vinden die mij, mijn team, de organisa�e en onze missie verder 
helpt?

Aandachtsvelden

Invulling

Trajecten

Elk traject wordt op maat gecreëerd

Enkele voorbeelden:

Queen of Business

Lady of Business

Leadership Boost

Vrouwelijk leiderschap is bij conflicterende belangen al�jd weer de weg vinden die ieder 
afzonderlijk en de verbindingen versterkt
Mindset en voorbij belemmerende overtuigingen
Afstemmen op de persoonlijke missie en van daaruit natuurlijke autoriteit vergroten

In alle trajecten werken we met een combina�e van leren in kleine groep en 1op1
Aanvullende theorie modules gericht op visie en strategie
De mate van 1op1 is sterk bepalend voor de effec�viteit 

Geschikt voor: promo�e naar VP of CEO, vergroten organisa�e door samenvoegingen
6 maanden, wekelijks 1op1, ma-do voxer reac�e binnen 24 uur, wekelijks (kleine) groep sessie, 
theorie modules
Investering €50.000 ex BTW

Geschikt voor: extra uitdagingen in bestaande rol voor VP’s en CEO’s
Als Queen, 3 maanden
Investering €30.000 ex BTW
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Geschikt voor: doorbreken van patronen die bij beoordelingsgesprekken omhoog zijn gekomen 
voor VP’s, CEO’s en hoger management
3 maanden, maandelijks 1op1, mogelijkheid tot korte vragen ma-do in groepschat, wekelijks 
(kleine) groep sessie, theorie modules
Investering €15.000 ex BTW

Interna�onale topmentor gespecialiseerd in vrouwelijk leiderschap voor hoger management 
30 jaar ervaring, zowel in persoonlijke als zakelijke trajecten, wat een diep inzicht gee� in kracht 
en valkuilen van vrouwen
Gave om ieders unieke poten�eel te zien en vrij te maken

Intake gesprek met betrokkene om op�male traject te vinden en startdatum te plannen
Binnen 3 werkdagen wordt offerte opgestuurd
Indien akkoord, binnen 7 dagen offerte ondertekenen en retourneren, binnen 14 dagen bedrag 
voldoen


