
 

Menselijk leiderschap 
 

Alle leiders kennen de leiderschapsstijlen.  

Ze weten wanneer ze welke stijl kunnen 

toepassen in welke situatie.  

Op een leuke manier wordt u tijdens deze 

workshop uitgelegd hoe u praktisch te werk 

kan gaan. De workshop is kort en duidelijk 

met eenvoudig handreikingen hoe u een 

meer menselijke leider zou kunnen zijn. Een 

menselijk leider is gewoon meer mens op zijn 

werk. Meer mens op het werk geeft meer: 

 Aandacht voor de medewerkers 

 Belangstelling voor medewerkers 

 Respect 

 Volgers 

 Empathie 

 Loyaliteit 

 Binding 

 Inzet 

 Voldoening 

In een workshop van 1,5 uur wordt uitgelegd 

aan de hand van voorbeelden hoe u een 

meer menselijk leider zou kunnen zijn, 

waardoor er meer voordelen ontstaan. 

 

  

Wie zijn we 
 

GROOTINSPIRATIE werkt samen met 

ALTIJD CONTINUITEIT en TRIPODIE.  

TRIPODIE en wij geloven dat mentale 

gezonde mensen in balans zijn op de 3 poten 

privé, werk en ik. 

Wij geloven dat mentaal gezonde organisaties 

in balans zijn op de 3 poten namelijk: service, 

proces en organisatie of visie, strategie en 

samenwerking. 

Altijd ContinuITeit versterkt de continuïteit 

van organisaties met behulp van IT. Het 

organiseren van IT is mensenwerk. Alleen 

menselijke organisaties zijn in staat om zich 

continu aan te passen aan de veranderende 

tijdgeest. 

GROOTINSPIRATIE combineert coaching en 

natuurgeneeskundige kennis om tot een 

meer menselijke begeleiding van mens en 

organisatie te komen. Een uniek product.  

Met enthousiasme, humor, vriendelijkheid, 

nieuwsgierigheid en duidelijkheid begeleiden 

wij mens en organisatie naar iets groots. 

 

Saskia van 

Uijlenburgkade 136 

1058 GA Amsterdam 

06-53205185 

info@grootinspiratie.nl  

grootinspiratie.nl 

 

 

  

 

Een menselijke organisatie is waar de 

medewerkers van een bedrijf op alle niveaus 

de menselijke visie delen en zich verbinden 

aan die visie.  Het werk gebeurt in een 

mentaal veilige omgeving en kent geen 

risico’s. Iedere medewerker voelt zich 

comfortabel om openlijk te spreken over 

mentale gezondheid, fysieke gezondheid, het 

werk en de regels zonder angst voor 

veroordeling of discriminatie. Dit geeft een 

cultuur van respect en betrokkenheid. Een 

menselijke organisatie gaat over het 

welbevinden van de medewerkers.  

Via een scan krijgt u inzicht hoe menselijk uw 

organisatie is! 

 

Vraag een 

vrijblijvend 

gesprek aan 
 

  

http://www.grootinspiratie.nl/

