
 
 
 

Zelfleiderschap – zelf sturen op duurzame inzetbaarheid  
Goed voor jezelf zorgen… dat is best lastig als je van nature je aandacht graag richt op de behoeftes 

van de ander. Met zelfleiderschap richt je je aandacht op wat jij wil en kan.  

Zelfleiderschap is een veelbelovende visie op leiderschap. Zelfleiderschap betekent dat je zoveel als 

mogelijk zelf de regie voert in je werk en leven. Dat je doet wat jij belangrijk vindt en waar jij energie 

van krijgt. 

Daarbij maak je gebruik van positieve en oplossingsgerichte strategieën: 

 

 

Training zelfleiderschap werkt! 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 

inderdaad dat het trainen van zelfleiderschap 

bij zorgmedewerkers positieve effecten heeft 

op hun duurzame inzetbaarheid.  

Zij ervaren: 

✓ Meer energie 

✓ Meer zelfvertrouwen 

✓ Meer werkplezier 

✓ Meer werkvermogen 

Al 5 jaar trainen de psychologen van Intrinzis zorgmedewerkers bij het ontwikkelen van 

zelfleiderschap. Steeds zijn zij weer verrast van de mooie en krachtige ontwikkeling die deelnemers 

doormaken. Wil je deze training ook aanbieden aan (zorg)medewerkers? Plan een afspraak met ons! 

Ontwikkel samen een sterk team –  Teamtraining voor zorgteams 
Ook als team kun je gezamenlijk werken aan het versterken van regie. Samen reflecteren, samen 

koers bepalen, op een positieve en actiegerichte manier. Teamleiderschap! 

 

Teams die zich op deze wijze ontwikkelen:

✓ Nemen leiderschap  

✓ Sturen op energiebronnen 

✓ Bouwen aan zelfvertrouwen 

✓ Zijn actiegericht 

✓ Ervaren verbondenheid 

✓ En benutten hun coach of leidinggevende 

 

 

 



 
 

Is een teamtraining iets voor jullie? 
✓ Heb jij samen met je collega’s de behoefte aan een reflectie op jullie gezamenlijke 

teameffectiviteit?  

✓ Loopt het team wel redelijk, maar hebben jullie het gevoel dat jullie tot meer in staat zijn?  

✓ Willen jullie meer flow, meer plezier ervaren?  

Gun jullie zelf dan een teamtraining! Een 8 maanden traject, ontwikkelingsgericht en gefundeerd op 

de positieve psychologie.  

Leertraject Faciliteren van sterk leiderschap bij teams en medewerkers 
Zelfleiderschap ontwikkelen is een heel goed idee voor individuele zorgmedewerkers en voor 

zorgteams. Echter, coachen en leidinggeven blijft nodig!  

Indien leidinggevenden en coaches goed begrijpen hoe dit proces bij medewerkers en teams werkt, 

zijn zij beter in staat zijn om hen te coachen bij hun groei.  

Zijn er binnen jouw organisatie leidinggevenden, teamcoaches en/of HR professionals die behoefte 

hebben aan persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling op dit vlak? Vinden jullie het belangrijk om 

niet alleen vaardigheden, maar ook actuele wetenschappelijke inzichten daarin mee te nemen?  

Dan bieden we een ontwikkeltraject aan. Maak een afspraak en bespreek jullie ontwikkelbehoefte.  

Aanbod voor Wendbaar aan het werk: 
Binnen Wendbaar aan het werk bieden we 3 verschillende trajecten aan.  

• Training Krachtig zelfleiderschap (ook online) – Voor (zorg) medewerkers die willen 

leren hoe ze zelf kunnen zorgen voor meer energie en plezier in hun werk en leven 

• Teamtraining Ontwikkel samen een sterk team – Voor (zorg) teams die gezamenlijk 

willen werken aan het versterken van onderlinge samenwerking en effectiviteit 

• Leertraject Faciliteren van sterk leiderschap bij teams en medewerkers  – 

Maatwerk traject - voor leidinggevenden, teamcoaches en HR professionals, die willen leren 

hoe zij medewerkers en teams optimaal kunnen faciliteren bij het versterken van zichzelf 

NB. De trainingen en het leertraject worden desgewenst ook online aangeboden.  

Meer weten? Vraag een (online) strategiegesprek aan 
Wil je weten hoe je binnen jouw organisatie met zelfleiderschap aan de slag zou kunnen?  

Maak een afspraak voor een strategiegesprek met Pauline van Dorssen of Kalinka Winkelman.  

Samen verken je de mogelijkheden, passend bij jouw organisatie.    

Afspraak maken 
Intrinzis  - info@intrinzis.nl - 06 10114142 - www.intrinzis.nl 


