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HAAL ALLES UIT JEZELF EN ANDEREN
 
Vierdaagse training voor persoonlijke ontwikkeling en authentiek leiderschap
 

WAAROM (ZELF)LEIDERSCHAP?

We leven in een wereld waarin steeds meer van ons gevraagd wordt. Waarin we continu toegang hebben tot nieuwe in-
formatie, berichten en meldingen. We moeten scherp zijn en up-to-date blijven, zelf koers bepalen terwijl er zo veel op 
ons af komt. We gaan mee in de verandering. Er is altijd weer een nieuwe deadline, een urgente meeting of een andere 
interruptie. We zijn vaak druk. Tijdens het reguliere werk lukt het de meesten slecht om echt stil te staan. We missen de 
innerlijke rust en het zelfvertrouwen om onze eigen weg te kiezen. Om zelf de verandering te wórden, en leiding te 
pakken in het moment; intuïtief, helder en daadkrachtig. Niet langer als speelbal fungeren, maar een eigen stempel 
weten te drukken op elke situatie vanuit innerlijke kracht en balans.
 
De training Momentum creëert de context en ononderbroken reflectie voor authentiek zelfleiderschap. Tijd voor jouw 
ontwikkeling.
 

ZELFINZICHT

Hiervoor moet je terug naar je kern. Inzicht krijgen in wat je drijft en de overtuigingen die je weerhouden om je volle-
dige potentie te benutten. Je eigen talent zien en durven inzetten. Weten wat je wilt, en daar los van wat anderen daar-
van denken handelen. Zo krijg je diep zelfinzicht en creëer je slagkracht van binnenuit. Authentiek leiderschap noemen 
we dat.
 
FOCUS

We leren je hoe de interne ruis plaats kan maken voor interne kracht, waardoor je in elk moment leidend en naar jouw 
overtuigingen kunt handelen. Je leert hoe je je niet uit het veld laat slaan door tegenslag, maar hoe je dit juist kan 
gebruiken als springplank naar succes. Zo ontstaat de noodzakelijke focus voor succes.
 
INVLOED

Als je naast zelfinzicht snel en scherp zicht hebt op wat anderen drijft, zul je je eigen invloed met gemak vergroten. De 
training ‘authentiek leiderschap’ versterkt jouw communicatieve souplesse om anderen mee te krijgen met je ideeën. 
Als je spreekt vanuit je eigen kracht en authenticiteit, ben je namelijk in staat anderen te motiveren het maximale uit 
hunzelf te halen met jou als voorbeeld.

 
AANPAK

Om helemaal los te komen van de dagelijkse routine ga je drie dagen en avonden lang non-stop aan de slag met jouw 
persoonlijke ontwikkeling. In een kleine groep - op een bijzondere locatie - werk je intensief aan jouw zelfleiderschap. 
Zo kom je weer in je kracht te staan en kun je authentieke keuzes en contact maken. Één week later krijg je nog een 
volledige extra trainingsdag om jouw momentum vast te houden, zodat je alles uit jezelf en anderen haalt.
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wat maakt de training uniek?

De diepte in
 
In de training gaan we aan de slag met jouw fundament, 
geen oppervlakkige verandering of vaardigheden van 
buitenaf maar diepe bewustwording van je mogelijkheden. 
Geen ‘quick fixes’, maar juist gericht op blijvend inzetten van 
jouw kracht.

je eigen kracht herontdekken

uitdagingen aangaan zonder stress

anderen overtuigen vanuit je eigen stijl

een gezonde balans tussen werk en prive

de controle terug over jouw agenda

Anderen leiden vanuit zelfleiderschap

nieuwe blik
 
Door de training kijk je met een nieuwe blik naar jezelf 
en anderen. Je krijgt naast een nieuwe mindset ook zeer 
concrete tools mee, die je direct dagelijks kan toepassen. 
Zo vergroot je de impact van alles wat je doet op een 
structurele wijze.

toegesneden op jou
 
Elk individu is anders, met effectief en ineffectief gedrag 
waardoor diegene er niet alles uit haalt wat erin zit. Scherpe 
interventies door de trainer op jouw persoonlijke vragen en 
feedback van de andere deelnemers geven je nieuw per-
spectief op het aanpakken van uitdagingen in jouw leven.

ervaringsleer
 
Tijdens de training ervaar je door verschillende oefeningen 
direct het effect van nieuwe inzichten. De opvolging van 
oefeningen, korte uitleg en reflectie in de dagen en avonden 
achter elkaar zorgen voor een onvergetelijke ervaring, die je 
bijblijft.
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wat anderen zeggen

KIRSTEN HULSCHER - SALES DIRECTOR
 
Ik heb de, voor mij levensveranderende, training Momentum gevolgd en mogen ervaren dat 
Roeland een erg betrokken trainer is die veel rust en tegelijkertijd veel kracht uitstraalt. Hij is 
bevlogen, continue scherp, gebruikt humor en weet er met de juiste vragen, opmerkingen en 
feedback voor te zorgen dat alle deelnemers het beste uit zichzelf hebben gehaald. De training 
heeft me inzichten gegeven die grote veranderingen in mijn persoon teweeggebracht hebben 
en ik beveel daarom iedereen de training van harte aan!

MARIJN VAN DER POLL - CORPORATE TRAINER AND DESIGN LECTURER
 
Roeland hielp mij met het lanceren van mijn nieuwste onderneming. Hij stuurde me in de juiste 
richting en coachte mij bij elke stap van het proces. Zijn scherpe inzicht in de menselijke psyche  
gecombineerd met zakelijke strategieën hielp me drastisch meer klanten te krijgen.

SELMA GROENEWEGEN - HEADHUNTER
 
Momentum heeft mij mijn beperkende overtuigingen onder ogen laten zien en mijn eigen 
gedrag en dit in interactie met anderen doen herkennen. Ik kan zowel de training als Roeland 
als trainer van harte aanbevelen! Roeland geeft de training ‘Authentiek Leiderschap’ op een 
bevlogen en gedreven wijze. Hij geeft kennis en zorgt ervoor dat deze kennis direct eigen kan 
worden gemaakt. Ik heb zijn doelgerichte en inspirerende aanpak zeer gewaardeerd. 

MICHIEL VERHAGEN - GENERAL MANAGER
 
Op het gebied van leiderschapsvaardigheden heeft BTC ons als management team ongelooflijk 
efficiënt en op een professionele en innemende wijze een stap verder geholpen door inzicht in 
de issues te geven en de teamleden daarvoor zèlf op een heel prettige manier de oplossing te 
laten vinden. 

RUUD JANSMA - EIGENAAR/CONSULTANT
 
De training ‘Momentum’ is misschien wel het mooiste cadeau dat je aan jezelf kunt geven. Ik 
gun iedereen in zijn of haar leven deze unieke ervaring. Na mijn training merk ik nog 
dagelijks het effect ervan. Ik heb inmiddels productievere routines ingebracht in mijn leven, 
ik maak bewustere en gezondere keuzes, ik ben een dankbaar mens en maak beter en vooral 
‘echter’ contact met mijn omgeving.

Conceptual Thinking
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Inhoud
 
Drie aaneengesloten dagen en avonden, plus een volle trainingsdag een week later voor
ononderbroken reflectie, doorbraken en persoonlijke groei.

Dag 1: Zelfleiderschap
We maken een kritische momentopname van je leven, en laten je zien waar je eigen ideeën en overtuigingen je 
maximale potentie onbenut laten. Welke gebieden van je leven vragen om aandacht? We geven je het leiderschap 
terug over die eigen gedachten en gevoelens, waarmee je makkelijker uit je comfortzone kunt stappen en bewust je 
eigen positie in het leven kunt kiezen.
 

 

Dag 2: Focus op succes
In deze dag staat centraal hoe je je eigen kracht als de katalysator van je succes kunt gebruiken. We leren je de 
mindset van succes, nieuwe routines om deze vast te houden en technieken waarmee je in elke situatie op de top van 
jouw kunnen kan presteren. Zo kom je authentiek in actie, los van angst of wat anderen van je denken.
 

Dag 3: Impact
We leren je hoe je met gemak anderen mee kunt krijgen. Hoe je ze kunt inspireren met jouw ideeën. Door dieper 
inzicht in wat anderen drijft, weet je oprecht contact te maken in elk gesprek. Door de kerndrijfveren van verschillende 
soorten mensen te leren herkennen, kun je anderen effectief beïnvloeden in elke situatie.
 

Dag 4: Momentum
Deze dag maken we de balans op; we wisselen de resultaten uit van de nieuwe mindset en skills, en hoe jij deze hebt 
toegepast in de praktijk. We ruimen de laatste obstakels uit de weg, en geven je de tools en routines om langdurig 
resultaat te garanderen; zo houd jij je momentum vast.

locatie
 

De training vindt plaats op Chateau Marquette, een uniek gelegen landgoed in Heemskerk met een 13e-eeuws kasteel 
midden in het groen, nabij de duinen en op comfortabele rijafstand van Amsterdam. Hier vind je de rust en ruimte, om 
je ongestoord en met 100% commitment te kunnen richten op eigen ontwikkeling.

druk_brochure.indd   5 16-1-2017   17:32:17



Voor iedereen die zichzelf en zijn omgeving effectief wil leiden
 

Herken jij jezelf hierin?

 
Ik wil altijd en overal eruit kunnen halen wat erin zit
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ zie je hoe je je eigen ‘state’ naar wens kunt beinvloeden.

Ik wil mijn business versneld laten groeien
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ leer je hoe je meer opdrachten binnen kunt halen.

Ik wil mezelf beter kunnen profileren
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ leer je jouw eigen toegevoegde waarde duidelijk neer te zetten.

Ik wil meer impact op mijn omgeving
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ leer je inspelen op kerndrijfveren van verschillende typen mensen.
 

Ik wil beïnvloeden vanuit mijn enthousiasme
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ zet je jouw authenticiteit in als een inspiratiebron voor anderen.
 

Ik wil een stap maken in mijn carrière
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ krijg je de focus om jouw zakelijke doelen te bereiken.

Ik wil mijn team gepassioneerd aan de slag krijgen
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ ontdek je hoe je vuur in anderen kunt aansteken.
 

Ik wil de durf om mijn ambitie te realiseren
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ leer je hoe je eenvoudig buiten je comfortzone treedt.
 

Ik wil meer balans in werk en privé
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ ontdek je zelf-management strategieën om je tijd te besteden aan 
de voor jouw belangrijkste zaken.
 

Ik wil daadkrachtig keuzes maken en uitvoeren
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ ontdek je hoe je twijfel kunt doorbreken.
 

Ik wil makkelijker met verschillende mensen samen kunnen werken
Tijdens de training ‘Authentiek Leiderschap’ krijg je concrete strategien voor effectieve samenwerking met 
verschillende mensen.
 

Ik wil meer zelfvertrouwen
In de training ‘Authentiek Leiderschap’ leer je hoe je jezelf motiveert bij tegenslag.

Ik wil de controle terug over mijn agenda
In de training ‘Authentiek Leiderschap’ leer je hoe je zelf je eigen werk- en priveleven stuurt.

investering

 
Graag bespreken we samen de persoonlijke of zakelijke 
investering voor de begeleiding die het best bij jou past.
Je hebt de keuze uit:
 
 

MOMENTUM TRAINING PAKKET
 
• Vierdaagse training Momentum in Chateau Marquette
• Handouts en literatuur
• Twee overnachtingen in eigen kamer in NH Marquette
• Volledig verzorgd ontbijt, lunch en diner
• Gezonde mini-breaks en koffie/thee
 
 

MOMENTUM TRAINING+COACHING PAKKET
 
• Volledig ‘Momentum Training Pakket’
• Drie maanden individuele coaching
 

‘JE BESTE JAAR OOIT’-PAKKET
 
• Volledig ‘Momentum Training Pakket’
• Twaalf maanden individuele coaching

druk_brochure.indd   6 16-1-2017   17:32:17



investering

 
Graag bespreken we samen de persoonlijke of zakelijke 
investering voor de begeleiding die het best bij jou past.
Je hebt de keuze uit:
 
 

MOMENTUM TRAINING PAKKET
 
• Vierdaagse training Momentum in Chateau Marquette
• Handouts en literatuur
• Twee overnachtingen in eigen kamer in NH Marquette
• Volledig verzorgd ontbijt, lunch en diner
• Gezonde mini-breaks en koffie/thee
 
 

MOMENTUM TRAINING+COACHING PAKKET
 
• Volledig ‘Momentum Training Pakket’
• Drie maanden individuele coaching
 

‘JE BESTE JAAR OOIT’-PAKKET
 
• Volledig ‘Momentum Training Pakket’
• Twaalf maanden individuele coaching

Data
 

OVER roeland bemelmans
 
Vanuit mijn persoonlijke drijfveer om het maximale uit mensen te halen 
zette ik de Bemelmans Transformation Company op. Ik trainde daarmee 
meer dan 5000 mensen met toegesneden trainingen en coaching gefocust 
op Communicatie en Leiderschap, op zowel team- als persoonlijk niveau. 
Ik schreef het boek ‘Presenteren’, werd een Certified Performance Coach 
en Master NLP. Om mezelf uit te dagen rende ik 5 marathons, woonde en 
werkte in Sydney, en ben ik nu trotse vader van twee prachtige kinderen. 
Om zelf continu te blijven groeien volg ik op regelmatige basis trainingen 
in binnen en buitenland.

Meer weten? Kijk op www.roelandbemelmans.nl

Kijk voor actuele data op 
www.leadingmomentum.nl
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“The privilege of a lifetime is to become who you truly are.”

         -carl jung

(+31) 652670030www.leadingmomentum.nl roeland@bemelmanstraining.nl

Geïnteresseerd en benieuwd of de training bij jouw vraag aansluit? 
Neem contact op, of plan een vrijblijvend persoonlijk gesprek in op 
www.leadingmomentum.nl
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