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Als we ons afvragen wat iemand 
succesvol maakt in werk, zien we vaak 
het belangrijkste over het hoofd. Namelijk 
dat het veel meer onze menselijke 
kwaliteiten zijn dan onze inhoudelijke 
kennis en functionele vaardigheden. Toch 
wordt het ontwikkelen van emotionele 
vaardigheden doorgaans gezien als een 
luxe waar pas over nagedacht wordt 
als de rest op orde is. In werkelijkheid 
staan deze vaardigheden aan de 
basis van betrokken, bevlogen en 
ondernemende professionals die weten 
waar hun kracht ligt. Bij The School of 

Life weten we dat iedereen in potentie 
deze professional is. Met programma’s 
doorspekt van inzichten uit de filosofie 
en psychologie stellen wij mensen 
in staat om zelf te ontdekken hoe ze 
creatiever worden, beter communiceren, 
een effectievere leider zijn of beter leren 
samenwerken. Daarmee verbeteren 
we de meest ongrijpbare maar ook 
bepalende aspecten van het werk. 

Onze missie: Meer 
emotionele intelligentie 
op de werkvloer
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Door het gebruik van inzichten uit de geschiedenis, filosofie, 
psychologie en cultuur, bieden onze programma’s onverwachte en 
rijke perspectieven op de dilemma’s en uitdagingen van nu. Ze zetten 
medewerkers aan tot reflectie op hun persoonlijkheid en gedrag, 
en nodigen hen uit om op een speelse manier het onbespreekbare 
bespreekbaar te maken. 

Onze programma’s vormen een krachtig instrument voor persoonlijke 
en leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en de ontwikkeling 
van de organisatiecultuur. De bouwstenen van onze programma’s 
zijn twintig workshops over emotionele vaardigheden van elk een 
dagdeel, coaching en onze unieke Tools for Life. Samen creëren we een 
programma dat inspeelt op de specifieke behoeften van jouw team of 
organisatie.

De programma's

Persoonlijke & 
leiderschapsontwikkeling

Team-
ontwikkeling

Organisatie-
cultuur
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1. Persoonlijke & 
leiderschapsontwikkeling 

THE SCHOOL OF LIFE

Steeds weer blijkt uit onderzoek dat intelligentie en diploma's 
alleen geen sterke indicator voor succes zijn. Zelfkennis, 
emotionele intelligentie en gedrevenheid zijn minstens zo 
belangrijk. Het probleem is dat we deze vaardigheden over 
het algemeen beschouwen als enigszins ongrijpbare talenten 
waarmee sommigen van ons geboren zijn en anderen niet. 

Bij The School of Life weten we dat dit fundamenteel onwaar 
is. Het ontwikkelen van zelfkennis en emotionele vaardigheden 
is waarschijnlijk de meest effectieve weg naar succes. En 
wij hebben allemaal de potentie om deze vaardigheden te 
ontwikkelen. 

Ons aanbod
Onze programma’s zijn bedoeld om het 
bewustzijn over onbewuste overtuigingen te 
verhogen, een productievere mentaliteit te 
ontwikkelen en de kwaliteit van onze 
relaties te verbeteren, zowel met onszelf als 
met onze collega's en klanten. Ze resulteren 
in meer zelfvertrouwen, een grotere 
bereidheid om nieuwe ideeën te verkennen 
en een sterker gevoel van betrokkenheid. 
We bieden een aantal uitgestippelde 
trajecten, maar maken ook trajecten op 
maat voor specifieke doelgroepen zoals 
trainees, ervaren medewerkers, managers, 
leiders of senior professionals. 

Voorbeelden

Programma: 
Young 
Professionals

Zelfkennis

Veerkracht

Gedrevenheid

Ondernemerschap

Zelfvertrouwen

Communicatie

Effectiviteit

DE PROGRAMMA'S

Programma: 
Leiderschap
—

Leiderschap

Zelfkennis

Besluitvaardigheid

Charme

Veerkracht

Objectiviteit

Behulpzaamheid

Creativiteit
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2. Teamontwikkeling 
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Iedereen die ooit deel heeft uitgemaakt van een geweldig 
team weet dat het een soort magische ervaring is. Alle 
teamleden zijn betrokken, het is leuk en spannend en er is 
een gevoel dat je samen elke uitdaging aankan. We weten 
waarschijnlijk ook hoe het is om deel uit te maken van een 
minder goed functionerend team. Verdediging, een gebrek 
aan doelgerichtheid of gebrekkige communicatie kunnen de 
prestaties gemakkelijk saboteren en de motivatie verstikken. 

Volgens The School of Life is het creëren van een goed team 
geen hogere wiskunde. Het vereist echter wel een subtiele mix 
van vertrouwen en de ontwikkeling van zowel persoonlijke als 
interpersoonlijke vaardigheden. 

Wat wij bieden

Voorbeelden

Wij hebben een aantal beproefde 
programma’s die helpen bij het (her-)
empoweren van teams of die nieuwe 
teams helpen een solide basis van 
vertrouwen te leggen en een 
gemeenschappelijk doel te vinden. We 
creëren ook programma’s om aan de 
specifieke behoeften van jouw team te 
voldoen, gebruikmakend van onze twintig 
workshops over emotionele 
vaardigheden. Teamcoaching kunnen we 
een integraal onderdeel van het 
programma maken.

Programma: 
Samenwerking
—

Programma: 
Een nieuw 
team

Zelfkennis Communicatie

Communicatie Aanpassingsvermogen

Behulpzaamheid Empathie

Charme Speelsheid

Welbespraaktheid

Diplomatie

Speelsheid

DE PROGRAMMA'S
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3. Organisatiecultuur
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De cultuur van een organisatie is waarschijnlijk een van 
de meest ongrijpbare aspecten van de organisatie. En 
tegelijkertijd ook een van de meest bepalende. De cultuur 
in een organisatie beïnvloedt alles. Van de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan tot productiviteit; van geluk 
tot winst. The School of Life ondersteunt organisaties om 
meer grip te krijgen op de cultuur en deze te versterken 
of te veranderen. Wij helpen je om complexe en gevoelige 
vraagstukken te ontwarren en te komen tot een gezamenlijk 
doel en een routekaart om daar te komen.

Wat wij bieden

Voorbeelden

Alvorens een cultuurtraject te beginnen, 
zullen we beoordelen wat de grootste 
behoeften binnen de organisatie zijn. 
Kunnen mensen baat hebben bij een 
beetje meer ondersteuning of betere 
communicatie? Is het nodig om het 
gezamenlijke doel opnieuw te definiëren? 
Of kan het helpen om mensen met een 
beetje meer speelsheid te injecteren? Op 
basis van deze inzichten en in 
samenwerking met jou stellen we een 
programma samen voor de specifieke 
culturele behoeften van de organisatie. 

DE PROGRAMMA'S

Programma: 
Omgaan met 
verandering

Zelfkennis

Veerkracht

Kalmte

Aanpassingsvermogen

Gedrevenheid

Programma: 
Creativiteit en 
innovatie

Creativiteit

Speelsheid

Innovatie

Welbespraaktheid
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4 Charme 

5 Communicatie

De 20 emotionele vaardigheden

1 Aanpassingsvermogen

3 Besluitvaardigheid

7 Diplomatie

9 Empathie

2 Behulpzaamheid

6 Creativiteit

8 Effectiviteit

10 Gedrevenheid

11 Innovatie

13 Leiderschap

15 Ondernemerschap

17 Veerkracht

19 Zelfkennis

12 Kalmte

14 Objectiviteit

16 Speelsheid

18 Welbespraaktheid

20 Zelfvertrouwen
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In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we:

• Onderzoeken waarom we ons vaak 
verzetten tegen verandering en wat we 
hieraan kunnen doen

• Oefenen met het cultiveren van een 
open geest 

• Fantasierijke methodes ontdekken om 
nieuwe ideeën te ontwikkelen en oude 
paradigma’s los te laten

• Aan de slag met nieuwe strategieën om 
beter met onzekerheid en tegenslag om 
te gaan

• Oefenen met het vertragen van 
communicatie 

• Leren onderscheid te maken tussen wat 
anderen zeggen en wat ze eigenlijk 
bedoelen

• Oefenen met empathisch luisteren 

• Verkennen hoe we anderen in woord én 
daad ondersteunen

Aanpassingsvermogen Behulpzaamheid
Veranderingen gaan sneller dan ooit. Businessmodellen 
zijn van de ene op de andere dag achterhaald en er 
is een aanzienlijke kans dat een groot deel van het 
huidige werk over enkele jaren wordt uitgevoerd door 
nieuwe technologie. Ons enige echte antwoord op deze 
razendsnelle veranderingen is ons vermogen ons aan te 
passen. Wie flexibel is en bereid is te blijven leren, blijft 
de ontwikkelingen voor.

Een van de belangrijkste factoren die bepaalt of teams 
succesvol zijn, is de mate waarin er vertrouwen wordt 
ervaren. Door anderen te ondersteunen en aandachtig 
(maar niet kritiekloos) te luisteren naar de signalen 
die zij afgeven, kunnen we hen het beste advies geven 
over hoe ze hun uitdagingen moeten aanpakken. De 
vaardigheid om behulpzaam te zijn is cruciaal bij het 
leiden van teams, het verbinden met collega's en het 
begrijpen van klanten.

THE SCHOOL OF LIFE

'Als mensen praten, luister dan helemaal. De meeste mensen luisteren nooit.'

— Ernest Hemingway

'Intelligentie is het vermogen je aan te passen aan verandering.’

— Stephen Hawking

1312
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•  Verkennen welke belemmeringen 
effectieve besluitvorming in de weg 
zitten

•  Onderzoeken hoe wij in het verleden tot 
beslissingen zijn gekomen en wat we 
daarvan kunnen leren

•  Oefenen met methodes om problemen 
zo helder mogelijk te ‘framen’

•  Leren hoe we kunnen omgaan met 
onzekere uitkomsten

•  Een plan opstellen om onze beslissing 
op te volgen en zo nodig aan te passen

Eigenlijk is het gek dat we nooit echt les krijgen in 
het nemen van beslissingen. Want we moeten het 
voortdurend doen én het is een vaardigheid die goed 
te leren is. Hoe zorgen we dat onze emoties ons niet de 
verkeerde kant op sturen? En hoe gebruiken we onze tijd 
voor wat echt belangrijk voor ons is?

Besluitvaardigheid

In deze workshop gaan we:

THE SCHOOL OF LIFE

•  Ontdekken waarom kwetsbaarheid 
vaak zo'n cruciaal ingrediënt is voor 
charme

•  Leren aandachtig en bemoedigend 
naar anderen te luisteren

 

• Bespreken hoe charme en 
aanmoediging vaak een betere 
motivator zijn dan sommige andere 
alternatieven

•  Tips en aanbevelingen bestuderen om 
positieve en langdurige relaties met 
collega's, klanten en belanghebbenden 
te bevorderen

Op de werkvloer zijn er weinig zaken zo essentieel 
en tegelijkertijd zo onderbelicht als charme. Zelfs de 
beste ideeën stranden als ze niet verleidelijk gebracht 
worden. Het goede nieuws is dat charme niet alleen een 
aangeboren talent van een paar geluksvogels is, maar 
dat iedereen het kan ontwikkelen.  

Charme

In deze workshop gaan we:

DE 20 EMOTIONELE VAARDIGHEDEN

'Je kunt geen beslissingen maken op basis van angst voor wat er 
misschien kan gebeuren.’

— Michelle Obama

‘ Mensen komen bijna altijd tot hun geloof niet op basis van bewijs, 
maar op basis van wat ze aantrekkelijk vinden.’

— Blaise Pascal
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Creativiteit

‘ Je kunt je creativiteit niet opgebruiken. Hoe meer je het gebruikt, hoe 
meer je het hebt. '

— Maya Angelou

Einstein zei dat we allemaal worden geboren als genie. 
Hoe komt het dan dat er, tegen de tijd dat we volwassen 
zijn, maar weinig van die genialiteit over is? Helaas 
raken we veel van onze speelsheid, nieuwsgierigheid en 
vrijheid kwijt: prestatiedrang, stress, angst en zelfkritiek 
weerhouden ons om creatief te zijn. Maar met een klein 
beetje goede wil en wat effectieve strategieën, kunnen 
we deze blokkades overwinnen en onze creativiteit 
hervinden.

•  Onderscheid maken tussen de mythes 
en de realiteit van het creatieve proces

•  Strategieën leren om nieuwe ideeën te 
bedenken 

•  Nadenken over het belang van 
experimenteren en spelen

•  Oefenen met het overwinnen van 
twijfels en onzekerheden die ons in de 
weg zitten

In deze workshop gaan we:

THE SCHOOL OF LIFE

Communicatie

‘ Taal is wijn op de lippen.’

— Virginia Woolf

Veel van wat er misgaat op het werk had voorkomen 
kunnen worden. ‘Oh, maar ik dacht dat je dat al wel 
wist.’ ‘Was dát wat je bedoelde?!’ Als de druk hoog is, 
ontstaat er maar al te vaak ruis op de lijn. Hoe beter 
de communicatievaardigheden binnen een team zijn, 
hoe meer resultaat er behaald wordt. Het is dus heel 
belangrijk dat we leren hoe we lastige, maar belangrijke 
boodschappen tijdig, duidelijk, respectvol en geduldig 
overbrengen.

•  Onderzoeken wat de belemmeringen 
voor goede communicatie op het werk 
zijn

•  Leren hoe we alert kunnen worden op 
de onbewuste signalen die we aan 
anderen geven 

•  Oefenen met beter luisteren en de 
juiste vragen stellen 

• Verkennen hoe we moeilijke gesprekken 
aangaan en feedback geven 

In deze workshop gaan we:

DE 20 EMOTIONELE VAARDIGHEDEN
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•  Leren verschillende conflictstijlen in 
anderen en in onszelf te identificeren 

• Verkennen wat de waarde van 
beleefdheid is en hoe we het toepassen 
in moeilijke situaties 

• Oefenen met het ontwikkelen van 
empathie voor de mensen die 
tegenover ons staan

•  Verhelderen wanneer we op onze 
strepen moeten staan, wanneer het 
zinvol is om een compromis te sluiten 
en wanneer we het beter helemaal los 
kunnen laten 

• Leren hoe we tot echte coöperatieve 
oplossingen komen 

Diplomatie is de kunst lastige en gevoelige kwesties 
op een handige en gevoelige manier aan te pakken. 
Slechte diplomatieke vaardigheden zorgen voor een 
gebrek aan vertrouwen, draagvlak en productiviteit. 
Diplomatie betekent niet dat je om de hete brij heen 
draait, maar dat je met tact en respect de dingen 
gedaan krijgt die gedaan moeten worden. 

Diplomatie Effectiviteit

'De meest effectieve manier om iets te doen, is het te doen. '

— Amelia Earhart 

‘ Diplomatie is de kunst om mensen te zeggen naar de hel te lopen op 
zo'n manier dat ze naar de weg vragen.’

— Winston Churchill

Gebrek aan effectiviteit leidt niet alleen tot inefficiëntie, 
maar ook tot spijt. Als we niet oppassen gaan onze 
to-do-lijstjes als een last voelen in plaats van als het 
hulpmiddel dat ze horen te zijn. Dit voorkomen we 
door de belangrijke taken van de urgente te leren 
onderscheiden en door efficiëntie tot een gewoonte te 
maken.  

•  Onderzoeken wat het moeilijk maakt 
om dingen gedaan te krijgen 

• Ontdekken wat onze persoonlijke 
manier van werken is en hoe wij dingen 
het beste voor elkaar kunnen krijgen 

• Specifieke methodes leren om de taken 
die voor ons liggen zo effectief mogelijk 
uit te voeren

•  Gewoonten en technieken ontwikkelen 
om uitstelgedrag te voorkomen 

In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we:

THE SCHOOL OF LIFE DE 20 EMOTIONELE VAARDIGHEDEN
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•  Onderzoeken hoe we empathie inzetten 
om conflicten op te lossen en 
connecties met anderen op te bouwen  

•  Erachter komen hoe we empathie 
kunnen gebruiken om nieuwe 
producten en diensten te bedenken

•  Verhelderen wat het verschil is tussen 
empathie en sympathie en waarom dit 
van belang is 

•  Oefenen met het anticiperen op de 
behoeften van anderen

Een van de belangrijkste voorwaarden om goed te 
kunnen samenwerken, is het vermogen de behoeften 
van collega’s en klanten te herkennen en er adequaat 
op te reageren. Het voelen en tonen van empathie leidt 
tot meer respect en vertrouwen. Dit draagt vervolgens 
bij aan een verdiepte relatie met collega’s en klanten.

Empathie Gedrevenheid

‘ Wat je doet maakt verschil, en jij moet beslissen welk soort verschil je 
wilt maken.’

— Jane Goodall 

'Behandel anderen niet zoals jij zou willen dat zij jou behandelen. Hun 
smaak zou wel eens totaal anders kunnen zijn.'

— George Bernard Shaw

In de sleur van alledag kunnen we maar al te 
gemakkelijk het gevoel krijgen dat we ons vervelen 
of opgebrand voelen. Voor velen van ons is dit het 
moment waarop we beginnen te fantaseren over een 
nieuwe, compleet andere, carrière. Maar wat we het 
hardst nodig hebben, is dat we ons opnieuw verbonden 
voelen met onze onderliggende waarden en het 
langetermijnbelang van ons werk. 

•  Onderzoeken wat onze waarden zijn en 
hoe we daar prioriteit aan geven 

•  Vijf verschillende levensdomeinen, 
verkennen waarin we betekenis kunnen 
vinden

•  Nadenken over onze persoonlijke 
talenten en passies en hoe deze tot 
hun recht kunnen komen in ons werk

•  Een actieplan maken om met meer 
gedrevenheid te gaan werken

In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we: 

THE SCHOOL OF LIFE DE 20 EMOTIONELE VAARDIGHEDEN
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•  In korte tijd een innovatief idee 
bedenken

•  Leren hoe we stakeholders betrokken 
maken én houden 

•  Onderzoeken hoe we obstakels 
overwinnen en leren van tegenslagen

•  Aan de slag met het maken van een 
prototype

In deze workshop leren we handen en voeten te geven 
aan onze creatieve ideeën. Want het is één ding om een 
innovatief idee te hebben, maar iets heel anders om 
het ook echt in de praktijk te brengen. Hoe krijgen we 
andere mensen mee? En wat houdt ons eigenlijk tegen? 

Innovatie Kalmte

'Ik hou van de storm en vrees de rust.’

— Christina, Koningin van Zweden 

'Degenen die het begaande pad belopen, gooien stenen naar hen die 
een nieuwe weg laten zien.’ 

— Voltaire

Het is onmogelijk altijd rustig te zijn. Een vleugje angst 
en adrenaline helpt ons te presteren in lastige situaties. 
Maar hoe zorgen we dat het niet te veel wordt? Velen 
van ons worstelen met overmatige stress en angst. Burn-
out wordt inmiddels bestempeld als volksziekte nummer 
één. Kom erachter hoe we beter kunnen omgaan met 
stress en angst, en hoe we op de nodige momenten rust 
vinden.  

•  Nadenken over de rol van angst in ons 
leven 

•  Onderzoeken wat het verschil is tussen 
gezonde stress en ongezonde stress

•  Inzicht krijgen in de relatie tussen onze 
angsten en onze verwachtingen

•  Oefenen met vijf verschillende 
manieren om met angst en stress om te 
gaan

In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we: 

THE SCHOOL OF LIFE DE 20 EMOTIONELE VAARDIGHEDEN
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•  Bekijken we hoe het denken over 
leiderschap in de loop van de 
geschiedenis is veranderd

•  Onze sterke punten en blinde vlekken 
onderzoeken

•  Leren hoe we een overtuigende visie 
ontwikkelen en hoe we deze effectief 
overbrengen

• Onderzoeken hoe we anderen helpen 
tot bloei te komen en hoe we een 
cultuur van vertrouwen creëren

Vandaag de dag is onze leiderschapsstijl essentieel 
voor het creëren van toewijding en het behalen 
van resultaten. Als leidinggevende hebben we de 
mogelijkheid én verantwoordelijkheid om anderen te 
helpen het beste uit zichzelf te halen. In deze workshop 
onderzoeken we wat het inhoudt om een goede leider te 
zijn en hoe we onze eigen stijl kunnen ontwikkelen.

Leiderschap Objectiviteit

'Deze verschrikkelijke twijfel steekt altijd de kop: zijn de overtuigingen van de 
menselijke geest van enige waarde en ook maar een beetje betrouwbaar?'

— Charles Darwin

‘ Waar we de meeste behoefte aan hebben, is iemand die ons inspireert 
om te zijn wie we kunnen zijn.’

— Ralph Waldo Emerson

Onze emoties kunnen ons soms behoorlijk in de weg 
zitten en onze scherpe blik vertroebelen. Om goede 
beslissingen te nemen en goed samen te werken, 
moeten we ons ervan bewust worden dat de manier 
waarop wij de wereld waarnemen, vaak anders is dan 
hoe anderen hem zien. Door te herkennen op welke 
manier ons oordeelvermogen wordt beïnvloed, kunnen 
we veel problemen voorkomen.

•  Kennismaken met de verschillende 
denkfouten en vooroordelen waar onze 
geest gevoelig voor is, en onderzoeken 
hoe we dit corrigeren 

• Oefenen met het onthechten van onze 
eigen ervaringen en interesses, om de 
dingen vanuit een breder, meer 
universeel gezichtspunt te bekijken 

•  Strategieën leren voor het nemen van 
beslissingen die op de lange termijn 
goed voor ons zijn

In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we:

THE SCHOOL OF LIFE DE 20 EMOTIONELE VAARDIGHEDEN
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• De mythes rondom 
ondernemerschap ontzenuwen

• Leren hoe we de dieperliggende 
behoeften van potentiële klanten 
ontdekken

• Onderzoeken hoe we deze 
dieperliggende behoeften kunnen 
gebruiken om nieuwe diensten en 
producten te ontwikkelen

• Aan de slag met het bedenken van 
ondernemende ideeën

Niet alleen mensen die zelf een bedrijf beginnen, maar 
iedereen heeft er baat bij om als een ondernemer 
te leren denken. Deze mindset zorgt ervoor dat je 
nieuwe ideeën genereert, begrijpt wat klanten nodig 
hebben en voortdurend het eindproduct evalueert 
om verbeteringen te zoeken. In deze workshop leer je 
grenzeloos te dromen, zakelijk te handelen en scherp te 
analyseren. 

Ondernemerschap Speelsheid

'Op een dag ben je oud genoeg om weer sprookjes te lezen.’

— C. S. Lewis

'De beste manier om goede ideeën te hebben is om heel veel ideeën te 
hebben - en vervolgens de slechte weg te gooien.’ 

— Linus Pauling

Maar al te vaak beschouwen we ‘spelen’ als iets dat 
is voorbehouden aan kinderen, of erger nog, aan luie 
en frivole types. Maar speelsheid is 'serious business'. 
Het helpt ons verbinding te vinden met anderen, te 
herstellen van stresssituaties, meer van ons werk te 
genieten en nieuwsgierig te blijven naar de wereld om 
ons heen. 

•  Nadenken over de rol van spel in het 
contact met collega's en klanten 

• Onderzoeken wat de rol van humor is 
in het opbouwen van een relatie en het 
beslechten van conflicten 

• Al spelend nieuwe ideeën en 
oplossingen voor urgente problemen 
genereren

•  Methodes leren waarmee we onze 
dagelijkse routines avontuurlijker en 
speelser maken

In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we:

THE SCHOOL OF LIFE DE 20 EMOTIONELE VAARDIGHEDEN
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•  Leren hoe we de nutteloze 
denkpatronen die ons in de weg zitten 
herkennen

•  Een begin maken met het ontwikkelen 
van een groeimentaliteit, waarbij 
tegenslagen worden gezien als 
leerervaringen

•  Leren welke effecten stress en verlies 
hebben op ons lichaam en hoe zorg 
voor ons lichaam onze veerkracht kan 
vergroten 

•  Inventariseren welke mogelijkheden we 
hebben om moeilijke tijden doorstaan

In het werkende leven komen we onvermijdelijk verandering, 
spanning en tegenslag tegen. Om deze het hoofd te bieden, 
zullen zowel medewerkers als organisaties veerkrachtig moeten 
zijn. Veerkracht betekent dat je niet bij de pakken neer gaat 
zitten, maar het betekent dat je een tegenvaller niet wegwuift 
alsof er niets aan de hand is. Het gaat er om dat je het erkent 
en ervan probeert te leren. Alleen wanneer medewerkers 
hiertoe in staat zijn, kan je als organisatie verder komen. 

Veerkracht Welbespraaktheid

‘ Er is geen gebrek aan lezers en luisteraars; het is aan ons om iets te 
produceren dat het waard is om geschreven en gehoord te worden. ’

— Plinius de Jongere 

‘ Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dat je karakter hebt..’ 

— Seneca

Spreken voor een groep: veel van ons vrezen het meer dan de 
dood. Het is een begrijpelijke angst die ons nodeloos in de weg 
zit. Het vermogen om voor kleine of grote groepen te spreken 
is een onmisbare vaardigheid die ons effectiever en krachtiger 
maakt. Gelukkig kunnen we met advies en oefening leren op 
een natuurlijke en overtuigende manier te spreken. 

•  Ontdekken hoe we informatie duidelijk 
en pakkend presenteren 

•  Leren hoe we de meest voorkomende 
problemen met effectieve publieke 
communicatie overwinnen

•  Oefenen om ons lichaam en onze stem 
op een authentieke en boeiende 
manier te gebruiken

•  Kijken naar methodes waarmee we 
onze angst overwinnen

In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we: 
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•  Verkennen we hoe ons zelfbeeld 
verschilt van hoe anderen ons zien 

•  Leren hoe we elementen van ons 
onderbewuste herkennen, zoals 
projectie, overdracht en weerstand 

•  Oefenen met filosofische meditatie om 
bewust te worden van de 
overtuigingen, zorgen en hoop die 
onder onze dagelijkse gevoelens en 
gedrag liggen 

•  Leren innerlijke 'stemmen' en invloeden 
uit het verleden te herkennen en 
ontdekken op welke manier ze ons 
handelen nu nog beïnvloeden 

Er is vaak een kloof tussen hoe we over onszelf denken 
en hoe anderen ons zien. Dit leidt, onder andere, tot 
misverstanden, slecht teamwerk en onnodige conflicten. 
Het voelt misschien veilig om vast te houden aan het 
beeld van wie we denken te zijn, maar in werkelijkheid 
zit het ons alleen maar in de weg.

Zelfkennis Zelfvertrouwen

‘ Hoe weinig kan er gedaan worden onder het juk van de angst?’  

— Florence Nightingale 

 ‘ Verover jezelf, niet de wereld.’

— René Descartes

De mooiste plannen sneuvelen omdat we niet durven. 
Een goede dosis zelfvertrouwen maakt veel zaken in 
het leven makkelijker. Zo maakt het ons sympathieker, 
productiever, invloedrijker en uiteindelijk, succesvoller. 
Geen wonder dat veel werkgevers scherp kijken naar 
zelfvertrouwen bij het werven van nieuwe werknemers. 
Alle reden om ons eigen zelfvertrouwen eens goed te 
onderzoeken. 

•  Verhelderen hoe we een tekort, maar 
ook een teveel, aan zelfvertrouwen 
kunnen vermijden 

•  In kaart brengen wat ons ervan 
weerhoudt om zelfverzekerd over te 
komen op het werk en in de rest van 
ons leven

•  Leren hoe we verschillende bronnen 
van zelfvertrouwen aanboren 

•  Erachter komen hoe we beter met 
angst omgaan 

•  Leren hoe we tegenslagen overwinnen 
en vertrouwen houden als het moeilijk 
wordt

In deze workshop gaan we: In deze workshop gaan we:
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Klanten & opdrachten

• Programma van een jaar met elk kwartaal 
thematische off-site, teamcoaching en workshops 
naar keuze

• Gepersonaliseerde leerervaring: deelnemers kunnen 
deels hun eigen route volgen aansluitend op hun 
persoonlijke uitdagingen en ontwikkeldoelen

• Deelnemers worden niet afhankelijk, maar 
zelfstandig gemaakt: leren elkaar coachen

• Gebaseerd op principes van agile werken: eigen 
programma samenstellen, volgen, evalueren en 
aanpassen 

• Gebaseerd op 70-20-10 principe; intensieve 
samenwerking met de business: deelnemers delen 
hun leerervaringen met stakeholders en werken aan 
een project met tastbare impact op de organisatie

Trainee-programma Boost 
Your Growth
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•  Programme of 3 quarters with thematic off-sites

•  Inspiration Boosters in between sessions

•  Reflection Tools

•  Coaching by WPP

• Reeks van 3 workshops om innovatiekracht en –ideeën te 
vergroten

• Concreet innovatie-experiment per deelnemer

• 6x per jaar op inschrijving

Young Talent Programma 
The Bigger Picture

High Tech, High Touch

Advertising & Public 
Relations Company Nauta Dutilh 

• Jaarprogramma van workshops & talks om de 
gewenste cultuur te versterken

University of Amsterdam 
Politics Psychology Law & Economics Programme
• Personal development programme for top-tier 

students

Schiphol Real Estate
• Twee-maandelijkse workshops om community te 

bevorderen, op inschrijving.

Coulfield 
• Annual membership card for management-trainees

PWC
• Terugkerende workshops voor Young PWC om jonge 

generatie te ‘wapenen’ tegen werkdruk en hun 
identiteit te versterken
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The School of Life Amsterdam
Frederiksplein 54  |  1017 XN  |  Amsterdam
amsterdam@theschooloflife.com
Office  020 22 00 080 

Meer weten?

Voor meer informatie, ga naar:  
www.theschooloflife.com/amsterdam/business

Neem gerust contact met ons op om de 
behoefte van jouw organisatie te bespreken:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van 
The School of Life Professional. Eén keer 
per kwartaal ontvang je interessante 
artikelen en video's over persoonlijke 
ontwikkeling op het werk en informatie 
over onze nieuwste professional 
programma’s. 
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Waar je talenten en de behoeften van de 
wereld elkaar kruisen ligt je roeping.

— Aristoteles


