
     De 60 leiderschapsvaardigheden van Be The Wellbeing en hoe ze in onze masterclasses terugkomen  

 

Creativiteit 

 
1. Focussen op resultaat- en procesgericht 

denken 

2. Verkennen van ongekende mogelijkheden 

3. Voorwaarden voor creatieve flow toepassen 

4. Loslaten 

5. Kunnen spelen 

6. Durven vertrouwen 

7. Moed opbrengen 

8. Balans tussen logica en intuïtie, denken en 

voelen, innerlijke en uiterlijke kennis 
 

Veerkracht 

 
9. Signalen herkennen 

10. Grenzen stellen 

11. Positieve emoties activeren 

12. Je lichaam voelen 

13. Je ritme/cyclus kennen 

14. Je voeding kennen 

 

           

Personal branding 

 

15. Doen en uitstralen wat past bij jezelf (Jezelf zijn) 

16. Je presenteren zoals je bent (Geloofwaardig zijn)  

17. Je imago, reputatie, identiteit en gedrag kennen           

(Bewust je non-verbale info uitsturen)  

18. Vergroten van je overtuigingskracht, sociabiliteit en       

impact  

 

                                                                   

 

Spontane groepsflow 

 

19. Openstaan voor wat zich aandient 

20. Oude denkpatronen doorbreken 

21. Werken op het toppunt van je intelligentie 

22. Zelfvertrouwen 

23. Bouwen van vertrouwen 

24. Fouten vieren 

25. Herkennen, accepteren en bouwen op 

andermans ideeën 

26. Vormgeven groepsflow 

27. Verbeteren van (team)creativiteit  

28. Verbeteren innovatieve vaardigheden 
 

 

Efficiënt en bewust 

communiceren 

 

29. Contact maken 

30. Authentiek communiceren 

31. Duidelijk communiceren 

32. Echt luisteren zodat mensen 

echt praten 

33. Omgaan met 'blokkeren' 

34. Alert en aanwezig zijn 

35. Constructief beïnvloeden 
 

 

Sterke leiders en volgers 

 
36. Een basispositie herkennen 

37. Connectie maken 

38. Gezonde spanningsboog verzorgen 

39. De leiderspositie waarderen 

40. De volgerspositie waarderen 

41. Gezond samenwerken tussen posities 

 

Jezelf herladen 

 
42. Actief relaxeren 

43. Fysiek herladen 

44. Geestelijk herladen 

45. Je portfolio balanceren 

46. Je voldoening kennen 

47. Optimisme en realisme 

48. Zelf reflecteren  

Ingetuned en verbonden 

spreken 

 
49. Spreken vanuit jezelf 

50. Horen en luisteren 

51. Intunen op de ander 

52. Je boodschap met meer 

impact overbrengen 

53. Meer gehoord worden 

Diversiteit en out of the box 

 
54. Zelfkennis 

55. Aannames  van jezelf, anderen en de groep bevragen 

56. Ondersteunend verkennen van de basis van aannames 

57. Elkaars zienswijzen, successen en vergissingen kennen 

58. Eigen en gedragen oplossingen voor problemen vinden  

59. Elkaar zowel ondersteunen als op de proef stellen 

60. Luisteren vooraleer kennis en eigen inzicht te etaleren 

 

                                            www.bethewellbeing.com 

 

 


