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TRAINING  
ZELFKENNIS & ZELFREALISATIE IN HET WERK

Inspiratie vanuit nieuwe ervaringen
Je gaat aan de slag met een aantal interessante ervaringsge-
richte uitdagingen. Hoe kijk je vooraf tegen deze uitdaging 
aan? Hoe is de werkelijke ervaring? Welke hulpbronnen zet 
je in? En hoe kijk je achteraf tegen deze ervaring aan? 
De interactie met medecursisten geeft inzicht in je eigen 
gedrag, in eventuele blokkades, en geeft inspiratie voor 
nieuwe mogelijkheden.

Concrete handvatten
In de training laten we het niet bij inzicht alleen,  
we maken tevens een opstap naar concrete verandering. 
De fases in de training zijn: 
•	 Formuleren van wensen op korte en langere termijn in 

werkzame carrière
•	Het inzichtelijk maken van persoonlijke belemmeringen 

of blokkades die de ontwikkeling van vaardigheden op je 
werk in de weg staan

•	 Vergroting zelfkennis en zelfbewustzijn om daarmee je 
vakkennis op peil te houden en/of te verbeteren

•	 Formuleren van wensen op korte en langere termijn om 
hiermee je huidige en/of toekomstige werk te plannen en 
te behouden

•	Hoe kan ik het gebruik van mijn kennis en vaardigheden 
optimaliseren en krijg ik meer zelfvertrouwen op en in 
mijn werk door ontwikkeling van mijn zelfkennis

•	Ontdekken van innerlijke motivatie ter verbetering van je 
werkzame leven 
 

•	Hoe kan ik mijzelf beter presenteren en waarom blokkeer 
ik dan soms? (tevens met oog op toekomstig beroep na 
reorganisatie)

•	 Effectief en met zelfvertrouwen om kunnen gaan met za-
ken als een reorganisatie en hoe je bewust voor te berei-
den op een eventueel nieuwe werkzame toekomst

•	 Samenstelling concreet stappenplan ter verbetering van 
zelfstandigheid in je werk en ter verbreding van je vakken-
nis en vaardigheden.

Trainingsopzet
De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide 
intake met één van de Levenskracht Coaches en tevens trai-
ner van het programma. We bespreken je persoonlijke ont-
wikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en je motivatie 
voor deelname. In aanloop naar de intake vul je online het  
LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® in.
Dit profiel geeft direct al inzicht in je functioneren, je denk- 
en gedragspatronen en overleefstijlen. Vervolgens zijn er 
twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 
10 à 12 deelnemers. In deze training leren we je zelfkennis 
te ontwikkelen en toe te passen in je werk. Je leert daarmee 
je vakkennis en –vaardigheden beter te benutten, effectie-
ver en efficiënter te werken en besluitvaardiger, met meer 
zelfvertrouwen en motivatie je werk te doen.

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.’ Het is onze visie dat we in staat zijn om zelf gunstige en productieve veranderingen in ons 
werk en ons toekomstig werkbehoud aan te brengen. Zelfkennis is daarbij onontbeerlijk. Weten wie je bent en waarom je doet wat 
je doet, is een eerste belangrijke stap om te kunnen beslissen waar je in de toekomst naartoe wilt. Zelfrealisatie start door bewe-
ging en verandering aan te brengen in zaken die - vaak onnodig - ‘vastzitten’. Dit bewegingsproces beïnvloedt het zelfbeeld op een 
gunstige manier. Zo komt een positieve spiraal op gang en zal de kwaliteit van je vakkennis op peil blijven en verbeteren.

Trainingslocatie
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Ronald Bouter
(1965) 
 
coachpraktijk Zoetermeer 

•	Gedurende 15 jaar directeur/eigenaar  
Aannemersbedrijf Bouter Bouw (verkocht in 1997)

•	Oprichter (2003) en directeur van dOorsprong, instituut  
voor Levenskracht en Inspiratie

•	Opleiding psycho-energetisch therapeut/coach (3 jaar)
•	Opleidingen op het gebied van Groepsdynamica en  

Systeemleer, Gestalt en NLP
•	Hypnotherapie (National Guild of Hypnotists), Transactionele 

analyse en de trainersopleiding bij het IAS (Institute for the  
Application of Social Sciences)

•	Systemisch geschoold: opleiding familie- en organisatieopstel-
lingen gebaseerd op de methode Hellinger bij I. Thorsten Preiss

•	Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality Integration (PRI)
•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker van het Levensstijlen 

Inventarisatie profiel (L.S.I.) van Human Synergetics ®
•	Mijn recente rondreis samen met mijn zoon door India heeft 

mij doen beseffen hoe ontzettend rijk wij zijn en soms ook wel 
enorm arm in ons hart

•	Kernwaarden: echtheid, levenskracht, realisme en humor

Anite Jonkers
(1958) 
 
coachpraktijk Berkel-Enschot 
en op locatie in Loonse en Drunense Duinen

•	Gedurende 10 jaar zelfstandig ondernemer in de modebranche
•	Opleiding energetisch therapeut/vitaliteitscoach
•	Opleiding gedragstherapeutisch werker
•	Opleiding Mindfulness bij See true Amsterdam (leer van Kabat Zinn)
•	Workshop geweldloze communicatie M. Rosenberg
•	Cursusleider in de Basisprogramma en de Leergang voor (para)

medici bij een gezondheidscentrum in België gecombineerd met 
een eigen praktijk als energetisch therapeut gedurende 7 jaar

•	Gecertificeerd yoga docente in Hata en Critical Alignment yoga 
aangesloten bij de nederlandse-vereniging van yoga docenten. 
Opgeleid bij de blikopener en Gert van Leeuwen

•	Tweejarige opleiding Familie- en Organisatieconstellatie door 
diverse docenten van het Hellinger Instituut Duitsland

•	Opleiding Psychosociaal therapeut (Gradatim)
•	Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality Integration (PRI)
•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker van het Levensstijlen 

Inventarisatie profiel (L.S.I.) van Human Synergetics ®
•	Gekwalificeerd teamleider in de verslavingzorg
•	Eigen praktijk Free Body Free Mind
•	Kernwaarden: openheid, kracht, energie, lichaamsbewust 

en empathisch

Anite Jonkers
(1961) 
 

Data 
Data 2020: - 24 september en 01 oktober 2020
 - 17 november en 14 december 2020

Locatie en bijzonderheden
Locatie: ‘‘De Hoorneboeg’’, 
 Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum, 
Navigatie: Tomtom: Hoorneboeglaan 9 (geen postcode)
 Google maps: Hoorneboeg 5; 
 1213 RE Hilversum
Tijden: 09.30 uur - 17.30 uur (ontvangst in de 
 Heizaal 09.00 uur - 09.30 uur) 
Lunch: Inbegrepen en wordt op de locatie verzorgd
Kleding:   Gemakkelijke kleding en buitenschoenen

Integratie en verdieping 
Om het geleerde uit deze training verder te integreren bie-
den wij een PLUS variant aan van deze training. De meer-

waarde hiervan is gelegen in 3 individuele opvolgsessies 
met alle ruimte voor wat je persoonlijk wenst te verdiepen 
en verankeren. Concreet beschik je met deze variant over 
een opvolgperiode van ca. 9 á 12 weken.

Contact/inschrijving
Wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl
(www.doorsprong.nl).

* Deze opleiding is te vinden binnen het aanbod van Learning-
ville (KPN en Rabobank academy) onder de opleidingscode: 
  EX-DRS-DS 03
  De PLUS variant maakt ook deel uit van Learningville:       
  EX-DRS-DS 15 


