
Hart van de 
leider

Hoofd van de 
leider

Handen van de 
leider

• Hoe is het gesteld met je 
leiderschapsego?

• Wat zijn je drijfveren om te
willen leiden?

• Houd je van mensen?
• Wat is je diepste verlangen?

• Wat is jouw persoonlijke
visie op leiderschap?

• Wat zijn je waarden?
• Wie zijn je rolmodellen?
• Wat verwacht jij van je 

medewerkers?
• Wat mogen jouw

medewerkers van jou
verwachten?

• Hoe geef je sturing en
ondersteuning aan het 
dagelijks werk van je 
medewerkers? 

• Hoe geef je effectief
feedback?

• Hoe leer je luisteren?
• Hoe geef je goede

complimenten?

Hart, hoofd en handen van de leider
Leiderschap is een hartszaak. Daarnaast moet je als leidinggevende een persoonlijke visie op leiderschap hebben. 

Vervolgens is het zaak te weten hoe dit in de dagelijkse praktijk handen en voeten te geven.
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Persoonlijk leiderschap

Hart01

Communicatie met je medewerkers

Hoofd02

De juiste sturing en ondersteuning bieden

Handen03

Van hart naar hoofd naar handen
Leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Vervolgens gaat het om de juiste communicatie met je 

medewerkers en tenslotte om de juiste sturing en ondersteuning.



De diepte in door zelfonderzoek
Hart

Ontwikkelen van eigen visie op 
leiderschap

Hoofd
Handvatten aanleren op in dagelijkse
praktijk leiding te geven

Handen

Hoe te groeien als dienend leider
Dienend leiderschap komt uit het hart. En kan ongelooflijk effectief zijn, wanneer de leider het zich

eigen maakt en leert in de praktijk te brengen.
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Spiegel
Op zoek naar het hart van de 

leider door coaching, zelfreflectie
en een spiegel voor te houden.

Training
Training in situationeel

leiderschap waarmee je als
leidinggevende direct aan de slag 

kunt.

Verhaal
Begeleiding bij het vormgeven

van jouw verhaal, jouw
persoonlijke visie op leiderschap.

Hoe wij hierin helpen
Groei in dienend leiderschap verloopt via coaching, mentoring en training.
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Neem 
contact op 

Bel (0621563647) of mail
(info@hjkamsteeg.nl)

02 03

Plan van
aanpak

Aan de hand van jouw vraag
doen wij je een voorstel voor

plan van aanpak

Aan de slag
Start van een groei in dienend

leiderschap

Wij luisteren
naar jouw

vraag

Jij hebt de 
beslissende
stem in wat 

je wilt.

Te nemen stappen
Met jou willen wij optrekken om je te helpen groeien in de leidinggevende die je zelf had willen

hebben. Leiderschap kan zowel effectief als leuk zijn! 



Henk Jan Kamsteeg


