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VROUWELIJK LEIDERSCHAP

Waarom?
Vind jij het belangrijk om jouw 
persoonlijk leiderschap te 
verbeteren? Wil jij meer resultaat 
of juist beter contact met jouw 
medewerkers? Hoe zet jij juist als 
vrouw jouw authenticiteit in?

Voor wie en wat?
LEF is speciaal ontwikkeld voor 
vrouwelijke leiders / ondernemers 
(HBO / WO-niveau) die meer uit 
hun persoonlijke en werkzame 
leven wensen te halen of juist 
een betere balans zoeken.
Vrouwen die een bijdrage willen 
leveren aan gelukkige mensen, 
succesvolle organisaties én die 
daarin het goede voorbeeld 
willen zijn.

Waar en hoe laat?
Sportlaan 5 - 2406 LD
Alphen aan den Rijn
     Inloop:  9:00 uur 
     Start:     9:30 uur 
     Einde:   17:00 uur

Jouw investering:
Voor deze bijzondere dag 
hebben we een speciale 
kennismakingsaanbieding!
      € 295,- voor particulieren, 
      € 495,- zakelijk excl. BTW, 
inclusief heerlijke lunch en zoete 
en gezonde versnaperingen. 

Aanmelden via de website 
www.LEFtrainingen.nl/inschrijven

Jij bent een TOP vrouw! 
Toch ben je, net als wij, geen superwoman. Soms gaat de balans 
scheef of gaat het niet zoals jij wilt. Raak je de verbinding met 
jezelf, de ander of jouw doel wel eens kwijt? Moet je altijd ‘alles’ 
alleen kunnen? Wil je leren meer op de ander te vertrouwen en 
beter te delegeren of om advies te vragen? Ga je de confrontatie 
het liefst uit de weg? Of, als je wél die confrontatie opzoekt, werkt 
het niet altijd even e�ectief?

Dan is deze training écht iets voor jou! Want het kan anders!
Kijk op de website voor meer informatie of schrijf je meteen in.

Wat is jouw persoonlijke opbrengst?  
Je ontdekt jouw unieke individuele kracht:

  

Geïnteresseerd?  Neem contact op voor meer informatie.  

                   06-30135423   Patricia de Sain-Innemee 
                   of via e-mail:    info@leftrainingen.nl  

Ontdek in één dag het beste van deze LEF-training! 
Kijk op www.LEFtrainingen.nl voor actuele data 
en schrijf je meteen in. 

Wie zijn wij?
Wij zijn ervaren en enthousiaste leidinggevenden, trainers en 
(team-)coaches die hun kennis en ervaring graag doorgeven. 
Ons verlangen is dat meer mensen met plezier en resultaat 
(samen)werken én leven. Door onze grote ervaring met 
leiderschap is het e�ect diepgaander en duurzamer dan je ooit 
hebt mogen ervaren!

Wij werken met LIEFDE & LEF, want dat LOONT!                   

door de kunst van verbinden! Beter contact met jezelf, 
met de ander én jouw doel;

door een optimale  balans in je leven te vinden en meer 
te vertrouwen op jouw unieke kwaliteiten;

door de verschillende vrouwelijke kwaliteiten in jou te 
kennen en in te zetten, waardoor je ook de kwaliteiten 
van de ander optimaal kan benutten;

door het krijgen van meer plezier en beter resultaat, 
voor jou én je team/afdeling/organisatie;

door de kracht van kwetsbaarheid te ervaren en te 
leren dat LEF LOONT!


