
VISIONAIR LEIDERSCHAP
Leiden vanuit 't toekomstig potentieel

Voor leiders die alle aanwezige potentie willen benutten
en willen creëren vanuit een visie met

zicht op de toekomst.

Training - coaching - teambegeleiding



Dit is een uitspraak van een visionair leider waar ik onlangs mee werkte.
Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Zelfs mensen die al ruim 25 jaar bij
diezelfde werkgever werken en een tijd lang moeite hadden om hun
motivatie hoog te houden, staan nu enthousiast naast hem. Vol
vertrouwen dat de inmiddels gezamenlijke visie binnen enkele jaren
gemanifesteerd zal zijn. De eerste stappen zijn inmiddels genomen.

Bij het nemen van vervolgstappen zijn de meesten van ons  gewend om
uit te gaan van de huidige situatie en van ervaringen op basis van het
verleden.

Maar, vaak laten beren op de weg zich dan al snel zien en deze
belemmeren een helder zicht op de toekomst. En die beren kennen we
allemaal wel. Als we ze zelf niet opwerpen, dan is er meestal wel
iemand in onze omgeving die dat doet.
Opmerkingen die energieverlies in de hand werken en die maken dat we
wellicht al te makkelijk accepteren dat we moeten roeien met de riemen
die we hebben.

“Te laag budget.”
 “Ik heb de skills niet.”
 “Toen lukte het ook niet, waarom zou het nu wel lukken?”

“Ik weet niet precies hóe ik het ga
realiseren, maar dát het gaat gebeuren

is een feit.”
 



Ze belichamen als het ware het resultaat al
door te voelen, te zien, te wéten dat het er

in feite AL IS. 
 

Van hieruit is het mogelijk om helderder te zien welke stappen nodig
zijn om hun visie concreet naar het hier en nu te halen.

Dat is geen adacadabra, dit is te leren.

Allereerst door bewust te worden van hoe je als
leider/leidinggevende nu geneigd bent te creëren, om vervolgens
heel bewust andere keuzes te maken in (o.a.) je denken, maar ook je
intuïtie ruim baan te geven.

Visionaire leiders creëren vanuit hun zicht
op de toekomst. 

 



 

“Imagination is everything.
It is the preview of life’s

coming attractions.”
 

Albert Einstein

Training Visionair Leiderschap

In de training Visionair Leiderschap gaan we vooral uit van mogelijkheden,
onafhankelijk van de huidige situatie of het verleden.

Je wordt uitgenodigd om je (meer) te verbinden met je innerlijk weten om
zo je ratio, hart én intuïtie te benutten. 

Je leert zien wat zich aandient en te voelen hoe het is als het resultaat al
gemanifesteerd is. Daarmee haal je de toekomst naar het hier en nu en trek
je stap voor stap, ‘als vanzelf’ de juiste mensen en omstandigheden naar je
toe. Zo ga je zien welke kansen er liggen en welke acties nodig zijn om
medewerkers en organisatie te inspireren en naar een hoger plan te tillen. 

Je leert het toekomstig potentieel
van jezelf en de organisatie 
te herkennen en te belichamen.

Daarmee staat jouw krachtige visie
centraal in jouw rol als leider.



 

De elementen op basis waarvan de training wordt gegeven zijn Theory U,
horizontaal & verticaal bewustzijn, het manifestatiewiel, hartcoherentie en
wetenschappelijke kennis vanuit de kwantumfysica. 

Theory U (Otto Scharmer): “De kwaliteit van de resultaten die binnen een
systeem behaald worden, is afhankelijk van de kwaliteit van het bewustzijn
van de mensen binnen dat systeem.” In de training staan we stil bij hoe je
nu geneigd bent te creëren en hoe je verbinding kunt maken met je eigen
grotere potentie en datgene wat zich vanuit de toekomst aandient.

Horizontaal & verticaal bewustzijn “Daar waar ‘doen' en ‘zijn’
samenkomen bevindt zich het gebied van onze grootste invloed en
vervulling.” (Alan Seale)

Hartcoherentie: Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het
electromagnetisch veld van het hart 5000X groter is dan van ons brein.
Toch zijn we collectief geneigd om vooral alleen beslissingen vanuit de
ratio serieus te blijven nemen.
In de training werken we met een technische en praktische tool om de
impact van jouw hartcoherentie zichtbaar te maken.

Elementen 



Het manifestatiewiel (Alan Seale): "Manifestatie doet zich voor wanneer
doel, mogelijkheden, denken, intentie, overtuigingen en actie perfect op
elkaar zijn afgestemd."
Het manifestatiewiel is een model & gids voor de innerlijke reis en
afstemming die nodig zijn voor het in de buitenwereld manifesteren van
een visie.
Tijdens de training word je stap voor stap meegenomen in het vormen
van een visie met zicht op de toekomst als ook de uitvoering daarvan.

Kwantumfysica: De wet van trilling, de wet van aantrekking, het
kwantumveld waarin verleden, heden en toekomst tegelijkertijd
aanwezig zijn… slechts enkele bevindingen vanuit de moderne
wetenschap die ons helpen inzicht te geven hoe we onze toekomst
kunnen vormgeven. Een praktische ondersteuning binnen de training.

Naast enkele theoretische kaders zijn er praktische oefeningen gericht
op persoonlijke reflectie en bewustzijn, het uitbreiden van rationele
kaders, het activeren van intuïtieve vermogens en sensitiviteit.



Opbouw training Visionair Leiderschap

Intake - max 40 minuten

Dag 1 - Visionair Leiderschap & reflectie op jouw huidige rol als
leider/leidinggevende (3 dd)
9u30 tot circa 22u00
Dag 2 - Innerlijk weten & werken vanuit het volledige potentieel (2 dd)
9u00 tot 17u30
Dag 3 - Vertaalslag naar de praktijk (2 dd)
9u00 tot 17u30

Dit eerste blok is inclusief twee overnachtingen (dag 1 en 2).

Tussentijdse coaching: Reflectie en uitdagingen bij de integratie.
1,5 uur individuele begeleiding voor een maximale doorvertaling naar de
praktijk.

Terugkomdag na circa 4 à 6 weken na het eerste deel (2 dd).
Delen en leren van elkaars ervaringen en extra ondersteuning om ieders
visie te realiseren.



Praktische informatie

Groepsgrootte: maximaal 10 personen

In het eerste blok van drie dagen zijn twee overnachtingen inbegrepen (op
dag 1 en dag 2).

Trainingslocaties zijn zoveel mogelijk in het midden van Nederland

Kijk voor actuele data en prijzen op www.heartbased-consciousness.com
(of www.heartbased-c.com)

Wil jij jezelf ook tot visionair leider ontwikkelen?
 

Heb je een functie met vergaande
beslissingsbevoegdheid?

 
Geef je dan nu op voor de training ‘Visionair Leiderschap,

leiden vanuit het toekomstig potentieel’.
 

Registreer je via www.heartbased-consciousness.com of
neem contact met me op (zie twee laatste pagina's van deze brochure)



Coaching
Voor leiders die behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het
integreren van hun visie in de praktijk, is het mogelijk om een
coachingstraject te volgen.
Neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Teambegeleiding
Als je als leider een nieuwe visie wilt implementeren binnen je
organisatie, kun je te maken krijgen met een weerbarstige praktijk. 
 
Om jouw team te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van een
visie met zicht op de toekomst, kan ik tijdelijk met jou en je team
‘meelopen’. Dit kan in de vorm van gerichte teambijeenkomsten, korte
workshops en individuele coaching of een combinatie daarvan.

Iedere organisatie en ieder team is uniek. Na een uitgebreide intake
maak ik een voorstel op maat, dat gericht is op het maximaal
benutten van de aanwezige potentie van alle medewerkers.

Coaching & teambegeleiding
 



 

Visionaire leiders zijn
verbonden met hun
hart en intuïtie.

Daarmee creëren ze
stabiliteit, rust en stralen
ze vertrouwen uit.

richtte zich op organisatie-en leiderschapsontwikkeling. Ik was verantwoordelijk voor de
interne organisatie en gaf leiding aan een 30-tal professionals die aan het bedrijf
verbonden waren. Samen met klanten en mij toenmalige partner gaf ik vorm aan de best
mogelijke oplossingen voor wensen van deze klanten.
Al die jaren verzorgde ik zelf ook vele trainingen en coachingstrajecten.

Lange tijd voelde ik me als een vis in het water. Toch, ondanks al het succes, begon het
na een aantal jaren te knagen. Het roer moest drastisch om. We besloten om alles los te
laten en ruimte te maken om het nieuwe te ontdekken.

In de tijd die volgde ontdekte ik mijn diepere gronden. Ik kwam erachter hoe sterk mijn
intuïtie is en hoezeer ik kan vertrouwen op dat wat mijn hart me ingeeft.

Blij ben ik met de moed die ik gehad heb om beslissingen te nemen die volledig
indruisten tegen normaal geaccepteerde rationele overwegingen.
Het heeft uiteindelijk tot situaties geleid die nu zoveel beter zijn dan ik me van te voren
heb kunnen voorstellen.
 
Daarom help ik nu leiders die wéten dat er meer mogelijk is, om vanuit hun hart en
intuïtie leiding te geven en om oude dingen die niet meer werken los te laten.
 
En dan, om vanuit een grotere en duurzame visie het volledige potentieel van zichzelf,
hun medewerkers en de organisatie te benutten.

Mijn naam is Willy van den Brand

Bijna 20 jaar lang was ik mede-eigenaar van
GoedBloed & Partners BV. Dit bedrijf dat ik
samen met mijn ex-geliefde opbouwde,



Nog vragen?
Neem gerust contact met me op.

Contact

info@heartbased-consciousness.com, of
info@heartbased-c.com

Telefoon: +31 6 228 05 625

Website: www.heartbased-consciousness.com
of www.heartbased-c.com

Heart Based Consciousness inspireert mensen om de eigen authenticiteit
en individuele krachten te (her)ontdekken door de intelligentie en wijsheid
van het hart te leren vertrouwen en voluit te leven.



Follow
 

@heartbased-consciousness

Willy van den Brand

heartbased-consciousness

HeartBasedCons1


