
HOE HAAL IK HET BESTE UIT MEZELF?

HOE ZET IK MIJN EIGEN AMBITIES SUPERSCHERP? 

HOE WERK IK AAN MIJN VITALITEIT EN ENERGIE?

HOE VERTAAL IK AMBITIES IN DAGELIJKSE ROUTINES?

HOE ZORG IK DAT IK MEZELF CONTINU BLIJF ONTWIKKELEN?

Remco Claassen
PERSOONLIJK 
LEIDERSCHAP

7 ONLINE TRACKS RIJK GEVULDE BIBLIOTHEEK LIVE MEETUP
(CENTRAAL IN NL)



ALLES OVER  
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
In dit programma leert Remco Claassen je de fijne kneepjes van de  
‘ik-ologie’: hoe moet je doen om te bereiken wat je wil om te worden  
wie je wil zijn? Je leert hoe je doelen scherp stelt, acties ontwikkelt en  
anderen daarbij betrekt. Resultaat: je maakt serieuze sprongen in je  
professionele (en persoonlijke) ontwikkeling. En je wordt nog leuker  
voor je omgeving ook.  

IN DIT PROGRAMMA KRIJG JE

7 online tracks van 25-30 minuten, met:
• Korte, pakkende video’s van Remco Claassen
• Zelftests, oefeningen en checklists
• Per track: één stevige doe-opdracht voor jezelf en je team
Een online bibliotheek vol verdiepingsmateriaal:
• Langere videocolleges van Remco
• Geselecteerde artikelen
• Uitgebreide tests
Een live meetup met Remco Claassen (1 dagdeel, midden in het land)

TRACK #1: HOE VERGROOT  
IK MIJN INVLOED?

SAMENVATTING
Persoonlijk leiderschap vereist het grijpen van  
invloed. Invloed op je leven, invloed op je toekomst. 
Hoe groot is die invloed eigenlijk? En waar pak je 
hem? Daar leg je in deze track het fundament voor. 

JE LEERT:
•  Waar je wél invloed op hebt, en waarop niet  

(met verrassende uitkomst).
• Betere keuzes maken, meer resultaat behalen.
•  Geen energie meer verspillen aan de (vele) zaken 

waar je toch geen invloed op hebt.

JE KRIJGT
• Persoonlijke adviezen op video van Remco. 
•  Een zelftest om je primaire reacties op herkenbare 

situaties te onderzoeken.
•  Een persoonlijke oefening om één ‘energievretend’ 

probleem meteen op te lossen.

DOE-OPDRACHT
Concreet aan de slag  
met de eerste concrete  
verbetering in je leven. 



TRACK #3: SLIMMER  
VERANDEREN 

SAMENVATTING
Het veranderen van gedrag - bij anderen en bij jezelf -
is dé sleutel tot persoonlijke groei. Maar hoe werkt 
dat precies? Waarom is het zo lastig? En kan het 
slimmer? Jazeker kan dat, en dit zijn de tools! 

JE LEERT
•  Hoe je met het ‘leiderschapskruis’ inzage krijgt in  

het verandervermogen van mensen (ook van jezelf).
• Waarom veranderingen steeds weer stuklopen. 
•  Dat mensen op verschillende manieren ‘aanhaken’ 

in een verandering en hoe je je aanpak daarop  
afstemt.

JE KRIJGT
• Superpraktische video’s van Remco Claassen.
•  Een tool om je persoonlijke veranderstijl te  

analyseren
•  Een vierstappenplan om een persoonlijke  

verandering scherp te krijgen.

DOE-OPDRACHT
Een ‘goal tree’ waarmee je een kant-en-klaar  
veranderplan uitwerkt.

‘ JE DOET IETS, 
JE PAKT IETS, JE 
CREËERT IETS… 
DAT ZIJN STERKE 
WOORDEN’ 
Bij ambities horen geen 
meta- of twijfelwoorden.

(afkomstig uit track 5)

TRACK #2: TEM JE  
WISPELTURIGE BREIN

SAMENVATTING
Je gedrag, je reacties en je prioriteiten worden  
gestuurd door je hersenen. Hoe werken die eigenlijk? 
Hoe nemen ze beslissingen? Zelfmanagement vereist 
breinkunde. Want je bent je brein. 

JE LEERT
•  Hoe verschillende functies in je brein op elkaar  

inwerken.
•  Hoe je toch beheerst reageert als emoties de  

overhand dreigen te nemen.
•  De landkaart van je eigen gedrag te tekenen met 

kernkwadranten.

JE KRIJGT
• Een snelle videorondleiding door het brein.
•  Een test om te ontdekken waar jouw emotionele 

brein aanslaat.
•  Een zelfdiagnose waarmee je  

jouw ergste allergie loepzuiver  
analyseert.

DOE-OPDRACHT
Een uitgebreide zelfscan  
waarin je al je allergieën en  
kwaliteiten in kaart brengt.

Filmpje? Klik hier!

https://www.youtube.com/watch?v=3lcVoF28e2Y&list=PL7KjbSXna3A_MnR9FZCgl0nKlIuN1suRB&index=1 





TRACK #4: ENERGIESCAN 

SAMENVATTING
Hoe gaaf zou het zijn als je alleen nog maar dingen 
deed waar je energie van krijgt (in plaats van leeg-
loopt)? Je ontdekt het in deze track. In een superstrak 
format dat je écht tot nieuwe inzichten brengt.

JE LEERT
• Je eigen energiehuishouding bloot te leggen. 
• Einstein’s formule voor persoonlijke congruentie.
•  Je persoonlijke energiegevers en –slurpers boven 

tafel te halen.

JE KRIJGT
•  Praktische video’s van Remco vol reflectieve  

inzichten.
•  Een heldere formule om jezelf te scoren op  

congruentie.
•  Een introspectieve energiescan in 5 scherpe vragen 

en een knoop-in-je-maag-opleverende oefening.

DOE-OPDRACHT 
Een aangenaam confronterende zelfanalyse waarin 
je veel over jezelf leert.

TRACK #5: ALLES WAT JIJ WIL 
IN ÉÉN ZIN

SAMENVATTING
Hoe maak je persoonlijk leiderschap écht concreet? 
Wat je écht nodig hebt is een soort ‘kompas op  
spiekbriefjesformaat’. Dat jou op koers houdt in  
lastige situaties.  

JE LEERT
•  Hoe je de stap zet van ‘introspectie’ (wie ben ik)  

naar ‘directie’ (wat wil ik).
• Hoe een mission statement je richting geeft.
•  Welke 7 regels je helpen om je eigen statement  

te schrijven.

JE KRIJGT
• Heldere uitleg op video door Remco Claassen.
•  Een oefening om in 7 stappen naar een scherp  

mission statement te komen.
•  Als mooie bijvangst: een paar serieuze  

overdenkingen.

DOE-OPDRACHT
Je bouwt, schaaft en  
schuurt aan je eigen  
inspirerende mission  
statement. Jouw  
persoonlijke grondwet.  
100% uniek. 



‘ IEDEREEN WIST 
DAT EINSTEIN 
BRILJANT IS, 
MAAR IK HEB 
ONTDEKT DAT HIJ 
IN EEN VERKEERD 
VAKGEBIED ZAT.’
Hij was de eerste  
congruentie-coach 

TRACK #6: VAN WOORDEN 
NAAR DADEN 
 

SAMENVATTING
Als je geen plan maakt voor je eigen leven, word je 
ingezet in andermans plannen. Wat moet je doen om 
een kraakhelder plan voor jezelf te maken? Hoe ver-
taal je ‘doelen’ naar ‘daden’? Dat leer je in deze track. 

JE LEERT
•  Hoe je ambities in je leven concreet vertaalt in  

doelen. 
• Je persoonlijke missie om te bouwen tot een project. 
• Werken met ‘leefregels’ en ‘one year goals’.

JE KRIJGT
• Een handig model om congruent(er) te leven.
•  Een persoonlijke set leefregels die je helpen om 

meer te worden zoals je wil zijn. 
•  Een zelftest om te ontdekken waar je het snelst kunt 

verbeteren.

DOE-OPDRACHT
Een goalsetting workshop!  
Waarin je vanuit je persoonlijke  
missie uiteindelijk de vertaalslag  
maakt naar concrete ‘happy  
projects’.

TRACK 7: VERTROUWEN 
 

SAMENVATTING
Sociale slagkracht = het vermogen om anderen mee  
te krijgen in jouw plan. Daarvoor is vertrouwen  
onmisbaar! Hoe werkt dat? Hoe bouw je vertrouwen? 
En hoe voorkom je dat je het ongewild afbreekt?

JE LEERT
•  Hoe sommige ‘menselijke’ reacties op  

gebeurtenissen anders uitpakken dan jij denkt.
• Hoe je kunt ‘plussen’ in een onderlinge relatie.
•  Waarom je met het geven van goedbedoelde tips juist 

schade aanricht. 

JE KRIJGT
•  Een handig hulpmiddel om de kwaliteit van een  

interpersoonlijke relatie te bepalen.
•  Een mini-workshop om een ‘stroeve’ relatie  

gesmeerder te krijgen. 
• Stap voor stap begeleiding van Remco op video.

DOE-OPDRACHT   
Een luchtige ‘EBA bingo’ waarmee geen vergadering 
meer hetzelfde is.

(afkomstig uit track 4)

Filmpje? Klik hier!

https://www.youtube.com/watch?v=mZYsT-xMoG4&index=3&list=PL7KjbSXna3A_MnR9FZCgl0nKlIuN1suRB 





PLUS: LIVE MEETUP VOOR EXTRA IMPACT 

Als deelnemer aan dit programma, kun je je inschrijven voor een live meetup met Remco 
Claassen. Een sessie van een dagdeel, midden in het land, onder leiding van Remco zelf. 
Met tijd voor:  
• al je vragen aan Remco 
• sparren met collega-deelnemers
• het oefenen van alle inzichten

67% van alle deelnemers, doet ook een meetup. En ze geven aan: dit geeft me nét dat  
extra duwtje in de goede richting. Om het nog sneller en beter in praktijk te brengen.

Inschrijven voor een meetup kost slechts 199 euro. Er zijn minimaal 3 meetups per jaar. 

PLUS: BIBLIOTHEEK 

Naast de 7 online tracks krijg je de 
sleutel van een rijk gevulde online 
bibliotheek vol verdiepingsmateriaal:
• langere colleges
• achtergrondartikelen
• checklists en meer
Allemaal van of geselecteerd door 
Remco Claassen.

PLUS: PINNEN 

Soms kom je inzichten tegen die je 
even wil onthouden ‘voor later’.  
Dat kan. Je kunt alle inzichten uit het 
programma ‘pinnen’:
•  je bewaart ze op een persoonlijk 

prikbord
•  waar je altijd bij kunt
•  zelfs nadat je alles doorlopen hebt

Zo bouw je jouw collectie ‘pareltjes’ 
uit dit programma. Handig!



OVER REMCO CLAASSEN
Remco Claassen is volgens kenners de beste leiderschapstrainer van  
Nederland. Hij liet zich scholen door de allerbesten ter aarde, van Stephen 
Covey tot Deepak Chopra en Tom Peters. De inzichten die hij daar opdeed, 
kneedde hij tot een eigen leiderschapsmodel. Dat hij presenteert in een  
marinade van bravour, diepgang en inspiratie. 

In dit Elephant Road programma presenteert Remco je al zijn kennis over 
persoonlijk leiderschap. Op een presenteerblaadje. Hij zet je op scherp met 
zijn eigen, onnavolgbare aanpak. Vol praktische inzichten die je écht aan het 
denken zetten en je op een andere manier naar je eigen situatie laten kijken. 

Je gaat merken: de tijd vliegt voorbij en je gaat vol nieuwe inzichten én zin 
om ze ook echt te gebruiken naar kantoor.

BIBLIOGRAFIE - TOP 3

IK!
Hoogste positie: #7
Aantal dagen in top 100: 31

Wij
Hoogste positie: #32
Aantal dagen in top 100: 83

Verbaal Meesterschap
Hoogste positie: #1
Aantal dagen in top 100: 367



MEER WETEN? METEEN BEGINNEN?  
GA SNEL NAAR WWW.ELEPHANTROAD.NL! 

OOK BIJ ELEPHANT ROAD:

HOE KRIJG IK ZE ZOVER?

GLASHELDER
LEIDERSCHAP
Jan van Setten

HOE HOUD IK RELATIES GOED 
EN KRIJG IK TOCH MIJN ZIN?

MESSCHERP  
ONDERHANDELEN
George van Houtem

HOE MAAK IK FANS VAN  
MIJN KLANTEN?

KLANTGERICHTHEID
Jos Burgers

http://www.elephantroad.nl
http://www.elephantroad.nl
https://www.elephantroad.nl/winkel/glashelder-leiderschap
https://www.elephantroad.nl/winkel/messcherp-onderhandelen
https://www.elephantroad.nl/winkel/klantgerichtheid
https://www.elephantroad.nl/winkel/persoonlijk-leiderschap



