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Versterk als medewerker in de zorg jouw persoonlijk leiderschap en geniet 
weer optimaal van het mooie werk wat je doet. Met elkaar en als écht 
onderdeel van het team. 



Hoeveel hooi 
kan jouw vork nog aan? 
Als verpleegkundige of verzorgende IG draag jij je verantwoordelijkheid voor 
de cliënten en de afdeling. Collega’s rennen als een kip zonder kop over 
de afdeling en hebben geen rust om écht eens naar een cliënt te luisteren. 
Een dagelijkse race tegen de klok, ad hoc oplossingen en de onderlinge 
communicatie? Zacht uitgedrukt is die niet optimaal. Je wilt alles behalve 
een ‘bitch’ zijn, maar ergert je aan: 

•	 Collega’s	die	geen	verantwoordelijkheid	dragen	
•	 Terugkerende	issues	door	gebrek	aan	één	methode	
•	 Onderling	geklets	over	elkaar	in	plaats	van	met	elkaar	
•	 Fouten	die	in	jouw	ogen	makkelijk	voorkomen	kunnen	worden	
•	 De	stress	en	het	gevoel	er	te	vaak	alleen	voor	te	staan	

En	zo	probeer	je	dagelijks	te	voorkomen	dat	je	uit	je	slof	schiet.	“Laat	maar,	
dat	doe	ik	wel”,	is	regelmatig	je	reactie	om	van	‘gedoe’	af	te	zijn.	Hoeveel	hooi	
kan	jouw	vork	nog	aan?	

‘Persoonlijk leiderschap is het proces van het 
voor ogen houden van je visie en je waarden 
én leven aanpassen om daarmee congruent te 
zijn.’  – Steven Covey - 
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Alle neuzen dezelfde kant op 
en met elkaar werken aan de 
kwaliteit van de zorg 
Hoe fijn zou het zijn als je collega’s kunt motiveren hun verantwoordelijkheid 
te dragen en zo vanuit jouw rol weer durft te delegeren? Wat als niet alleen het 
vertrouwen, maar ook de positieve werksfeer terug is? Je kent je eigenwaarde 
en staat nu écht stevig in je schoenen. Je bent geen bitch, laat je niet overrulen 
en gaat gewoon weer relaxed aan de slag. Jullie staan als één team klaar voor 
cliënten en zo ook voor de kwaliteit van de zorg.
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Na afloop van de training…. 

Sta jij weer stevig in je schoenen en ben je bewust van je eigen kwaliteiten 
en waarde. Schiet je wel weer in de stress of merk je een ander oud 
patroon? Dan kun je goed reflecteren op je eigen handelen. Je voelt de 
ruimte om kritische vragen te stellen, feedback te geven, hulp te vragen en 
vooral open en eerlijk te communiceren. Bovenal… 

•	 Ben	jij	weer	onderdeel	van	het	team	
•	 Weten	teamleden	wat	ze	aan	je	hebben	en	andersom	
•	 Ervaar	je	minder	stress	en	weet	je	hoe	je	in	balans	blijft	
•	 	Heb	jij	alle	handvatten	in	huis	om	sterk	(lees:	ijzersterk)	

leiderschap	te	tonen	
•	 Heb	je	inzicht	in	je	eigen	ambities	en	drijfveren	

‘Waarom binnen je comfortzone blijven als 
daarbuiten veel meer te beleven valt?’ - Loesje - 
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Ontdek de training Persoonlijk  
leiderschap in de zorg 
In deze training werken we met elkaar van een vork bomvol hooi naar 
ijzersterk persoonlijk leiderschap. Als verpleegkundige of verzorgende IG 
verdien jij het om weer optimaal te genieten van het werk wat je doet. Wat je 
concreet kunt verwachten? 

•  De Werkenergieanalyse die	je	voorafgaand	aan	de	leergang	maakt.	Bij	de	
start	bespreken	we	de	analyse,	creëren	we	inzicht	in	jouw	persoonlijke	
drijfveren	en	bepalen	we	je	leerdoelen.

• 5 lesdagen (9:30 - 16:30) en 1 terugkomdag (dagdeel) 
	 1.	 	Staan	voor	wat	je	waard	bent,	je	stem	laten	horen	en	proactief	zijn
	 2.	 	Communicatieve	vaardigheden	
	 3.	 	Zelfstandigheid	en	autonomie	
	 4.	 	Kwaliteit	van	zorg	
	 5.	 	Liefde	voor	het	vak	
	 6.	Terugkomdag:	hoe	gaat	het	nu?	

• Gemotiveerde groep van 8 tot 10 deelnemers 
• Een prettige leslocatie in de trainingsruimte van Zorgzorro in Tilburg 
• Inclusief readers, koffie/thee en lunch 
• Een eigen online leeromgeving met individuele- en praktijkopdrachten
•  Aanvullende theorieën en ideeën rondom praktijkonderzoek naar 

verzorgend leiderschap, verzorgenden in transitie, situationeel leiderschap 
en het Kwaliteitskader.

• Een persoonlijk afrondend coachingsgesprek 

De	kosten	van	de	5-daagse	training	en	zo	de	investering	in	jouw	persoonlijk	
leiderschap	zijn	€2.150,-	excl.	BTW.	
 

www.debbytol.nl



Mijn naam is Debby Tol 

Aan de slag met persoonlijk leiderschap? 

Laten we snel in contact komen.  
Bel mij op 06 83970475,  
of kijk op debbytol.nl

Stel	je	voor	dat	er	in	je	organisatie	alleen	maar	mensen	werken	die	de	
hobbels	waar	ze	tegenaan	lopen	zelfstandig	kunnen	oplossen.	Mensen	die	
niet	bij	iedere	verandering	in	werk	of	privé	uit	het	lood	geslagen	zijn	of	in	
de	stress	schieten	van	extra	werkdruk.	Die	op	een	heldere	manier	kunnen	
verwoorden	wat	ze	denken	of	vinden,	zónder	anderen	daarbij	tegen	de	
schenen	te	trappen.	Mensen	die	soepel	samenwerken.	Als	trainer	en	(team)
coach	help	ik	medewerkers,	teams	en	organisaties	om	mentaal	en	emotioneel	
veerkrachtig	te	werken	in	de	zorg.	


