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WORKSHOP INSPIREREND LEIDERSCHAP 
 
 
Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van 
persoonlijk leiderschap. 
 
 
Inspiratie is een essentiële bron van energie in de organisatie 
 
Inspirerende leiders zijn gemotiveerd, weerbaar en stimulerend; zij motiveren hun 
mensen en creëren energie in de organisatie. 
Het uitgangspunt van de workshop is dat leiders inspirerend zijn, omdat ze het volle 
potentieel van hart, ziel, lichaam en geest beschikbaar hebben.  
In de workshop gaan wij stap voor stap ontdekken hoe dat werkt. U zult de kracht van 
verbeelding en intuïtie ervaren en de gave die u heeft om anderen te inspireren. 
 
 
U kunt de vijf kernkwaliteiten van leiderschap verder ontwikkelen 
 
Vijf essentiële kwaliteiten zijn inherent aan leiderschap: innerlijke kracht, 
doelgerichtheid, visie, vertrouwen wekken en mensgerichtheid. De kern van deze 
workshop bestaat uit het bewust worden van de wijze waarop u deze kwaliteiten 
beleeft en de ontdekking hoe u deze kwaliteiten verder wilt ontwikkelen. 
 
 
In de workshop ontdekt u uw eigen, unieke leiderschapsstijl  
 
In veel literatuur over leiderschap wordt uitgelegd dat leiders inspirerend en 
motiverend zijn. Zelden wordt echter verteld hoe dat precies werkt, waar die 
bijzondere vonk van inspiratie vandaan komt en al helemaal niet hoe u die kunt 
aanwakkeren bij uzelf en anderen. In deze workshop gaan wij dat juist ontdekken. U 
krijgt niet alleen inzicht in hoe u zich van deze bijzondere eigenschappen bewust kunt 
zijn, maar u krijgt de kennis in handen om uw eigen, unieke leiderschapsstijl te 
ontdekken en tot optimale bloei te brengen. 
 
 
U leert innerlijke kracht bewust hanteren 
 
Een van de grondslagen van de workshop is het begrip 'Empowerment'; dit begrip 
behelst zowel het ontwikkelen van uw eigen innerlijke kracht alsook het leren hoe u 
anderen kunt helpen om vanuit hun kracht te werken. 
Aan het eind van de workshop heeft u een ontdekkingsreis meegemaakt; u heeft 
nieuwe inzichten in uzelf, in uw dromen over leiderschap en in uw dromen voor uw 
mensen en uw organisatie. Verder heeft u ontdekt waar uw krachten zitten en waar er 
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ruimte is voor verdere groei en u heeft het gereedschap en een persoonlijk plan in 
handen om zelf verder te gaan op de ingeslagen weg. 
 
 
Dit is een ervaringsworkshop, waarin Empowerment en leiderschap worden 
gecombineerd 
 
De workshop wordt al vanaf  2002 gegeven door Benita Plesch. Zij combineert het 
baanbrekende werk van David Gershon en Gail Straub over ‘Empowerment’ met haar 
eigen jarenlange ervaring met leiderschap en leiderschapsontwikkeling. 
De workshop is uniek omdat het een ervaringsworkshop is, specifiek voor 
leidinggevenden. U werkt met uw eigen, authentieke bronnen van kracht en inspiratie. 
Er wordt gewerkt met praktische en creatieve oefeningen, maar de theorie wordt niet 
vergeten. 
 
 
De deelnemers zijn leidinggevenden 
 
De workshop is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden die de betekenis van 
leiderschap verder willen verkennen en zich willen verbinden met hun eigen unieke 
stijl van persoonlijk leiderschap. 
 
 
Uw workshopleider is Benita Plesch 
 
Benita Plesch is management consultant bij Plesch bv te Den Haag; zij houdt zich 
bezig met coaching, leiderschapsontwikkeling en conflictoplossing. Daarvoor was zij 
topmanager bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur-generaal van de Algemene 
Bestuursdienst. 
Haar fascinatie is menselijk potentieel. Haar kracht is mensen en organisaties laten 
bereiken wat ze willen bereiken, door hun talenten te ontwikkelen en te richten.  
Benita is auteur van het boek ‘Lieve Léonie – ontwikkeling op eigen kracht’.  
 
 
De workshop duurt 2,5 dagen, met een terugkomdagdeel 
 
De cursusduur is 2 dagen met een tussenliggende avond, d.w.z. 5 dagdelen. In overleg  
met de deelne(e)m(st)ers wordt een datum voor het terugkomdagdeel afgesproken.  
 
De Workshop wordt in 2011 ‘ in company’ gegeven voor een groep die u  
zelf samenstelt.  
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Prijs 2011:   
 
In company: € 9.440,-- exclusief 19% BTW, exclusief  logies en 

verblijf; inclusief cursusmateriaal en reiskosten binnen 
Nederland. Voor groepen groter dan 12 personen €13.500,- 

 
                                            Groepsgrootte: 8 tot 18 personen. 
 
 
 
Het materiaal wordt op de workshop uitgereikt 
 
Het boek ‘Lieve Léonie – ontwikkeling op eigen kracht’ en een werkboek worden aan 
de deelnemers uitgereikt.  
 
 
U kunt zich inschrijven of informatie opvragen bij: 
 
Mw. dr. B.E.C. (Benita) Plesch 
Plesch bv 
Suzannaland 3 
2591 JE  Den Haag 
 
T 070 385 3002 
M 06 29505144 
E b.plesch@pleschbv.nl  
 
 
 
 
Internationale versie 
 
Het is tevens mogelijk om de workshop in de Engelse taal te verzorgen (Engelse flyer 
beschikbaar). 
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Wat zeggen voormalige deelne(e)m(st)ers over de Workshop? 
 
 
De workshop vind ik een absolute aanrader voor wie zich realiseert dat je eigenheid het 
unieke goed is dat je als leider te bieden hebt. Reinout Woittiez, directeur Milieu en Veiligheid 
RIVM. 
 
 
Een keerpunt in een gejaagde en gereguleerde werk- en leefomgeving. Reflectie en inzicht. 
Zelf verantwoordelijkheid voor keuzes over leven, werken en ondernemen. Leider-schap 
ervaren als inspiratiebron voor motiveren en stimuleren van anderen en jezelf. Deze workshop 
heeft mij de kracht gegeven om mijn dromen waar te maken en ondernemer te worden van 
mijn eigen toekomst. Nico van Dam, Interim manager. 
 
 
De training heeft mij rust en vertrouwen gegeven. Ik durf nog meer dan voordien op mijn 
gevoel af te gaan en mijn intuïtie te gebruiken bij het leidinggeven aan mensen en processen. 
Anita Wouters, Directeur Generaal, Ministerie van LNV 
 
 
Door de training is mij duidelijker geworden wat voor een leidinggevende ik ben (en wil zijn) 
en welke bijdrage ik lever aan de prestaties binnen de afdeling. Kortom het heeft mijn 
zelfvertrouwen vergroot en mij in staat gesteld een nieuwe uitdaging aan te gaan. Leo le Duc, 
Directie Wetenschapsbeleid, Min OC&W 
 
 
De kern is geweest dat ik (beter) heb leren inzien wat ik eigenlijk ZELF het leukste en 
prettigste vind om te doen! 
Nog bijna dagelijks herken ik situaties/omstandigheden waar ik door de cursus goed over 
nagedacht heb en die ik daardoor beter kan plaatsen. IJmert de Vries, Dierenarts 
 
 
De workshop 'Inspirerend Leiderschap' staat voor twee dagen intensief met je eigen zingeving 
bezig zijn in een hele veilige omgeving. Ik leerde mezelf als leider beter begrijpen en kreeg 
mooie handreikingen mee om mijn eigen denken positief te beïnvloeden. De workshop 
maakte me sterker, en werkt nog heel lang na.  
Jolanda Gill-van Kampen, Programmamanager, Ministerie van VWS 
 
 
 
 


