
 
 

Authentiek profileren als femaleTopleader 
Wie ben jij als vrouw & leider? 

 
 
 Waar zitten jouw (onderscheidende) talenten en waarden?  

 Wat is je persoonlijke brand? 

 Waar zit je kracht als leider en hoe laat je dat zien? 

 Hoe sta je bekend en hoe wil je bekend staan?  

 

Kortom,   

 

Wat is jouw ‘Personal Brand’ als vrouwelijke leidinggevende?  
 

Deze masterclass verzorg ik samen met Caroline van den Bogaard. Samen met jou kijken we dan naar 
jouw rol als manager, teamleider, afdelingshoofd of projectleider. En naar de ontwikkeling die je in gang 
wilt zetten. Dit betekent niet dat je nu al aan het solliciteren hoeft te zijn. Misschien juist niet. Het gaat 
erom dat je bewust nadenkt over de volgende functie of rol die jij zou willen vervullen.  

 
Waarom deze masterclass?  
Zelfbewustzijn is belangrijk in een leiderschapsrol. Weten wie je bent, waar je kracht ligt en wat je te 
ontwikkelen hebt bij je volgende stap. Tijdens deze masterclass sta jij met jouw missie, persoonlijkheid, 
competenties en aspiraties centraal. Door hierbij stil te staan, willen we je ondersteunen om vanuit een 
positieve benadering te kijken naar jezelf als leider.  
Daarbij zorg je ervoor dat je behalve bewust nadenken over de volgende stap in je loopbaan, ook stil 
staat bij je personal branding, de wijze waarop je je zichtbaar maakt en profileert. Natuurlijk om te 
bereiken dat anderen je zien staan en aan je denken bij uitdagende opdrachten of 
managementvacatures. Op die manier kun je stappen maken, die je voor ogen hebt in de weg naar 
jouw top. 

 
Wat levert deze masterclass jou op?  
Aan het einde van de masterclass ga je met de volgende resultaten naar huis:  
 
 Inzicht en  verheldering van je talenten, missie, visie en waarden. 

 Reflectie op de missie en waarden van je organisatie. Zijn die hetzelfde als die van jou? 

 Weten om te gaan met potentiele verschillen in de waarden.  

 Inzicht in hoe je missie je kan helpen als je last hebt van belemmerende overtuigingen. 

 Helderheid in je persoonlijke doel bij de volgende stap.  

 Je ‘personal brand’ geformuleerd en een concreet actieplan om dit  in te zetten.   

 
 
  

https://www.linkedin.com/in/cvandenbogaard/


 
Opzet  
Deze masterclass hebben we blended learning opgezet. Op donderdag 5 november is van 15.30 uur tot 
17.00 uur het eerste online deel van de masterclass gepland. Vervolgens krijg je een opdracht en dan is 
er een fysieke ontmoeting op vrijdag 20 november 2020 van 14.00-17.00 uur in onze eigen locatie in 
Utrecht, Boterstraat 24, 10 minuten lopen van Utrecht CS.  
 
Na aanmelding ontvang zenden we je een voorbereidende opdracht. Ook vragen we je kort te reflecteren 
op de volgende stap die je wilt zetten. 
 
Tijdens het online gedeelte zijn de thema’s:  
• Personal Branding: wat kan dat betekenen voor jou. 
• Je persoonlijke missie als (vrouwelijk) leider. 
• Het belang van zichtbaarheid. 
Na het online gedeelte ontvang je een opdracht waarbij je ook feedback in je omgeving gaat vragen. 
Tijdens de fysieke bijeenkomst gaan we in op:  

 de feedback die je hebt ontvangen; 

 jouw (belemmerende) overtuigingen; 

 jouw kernwaarden in relatie tot de waarden van je organisatie. 

We ronden dan af met een persoonlijk actieplan. 

 
‘Regeren is vooruitzien, neem de regie in eigen handen en sta aan je eigen roer! 
 

 

 

Dit is het persoonlijke motto van Caroline van den Bogaard. Zij 
is arbeid en organisatie psycholoog en al meer dan 10 jaar 
bezig met het ontwikkelen en coachen van persoonlijk en 
professioneel leiderschap van professionals en managers. 
Daarnaast is ze nauw betrokken bij “Women in Leadership 
development” programma’s binnen organisaties. Zij is als 
coach gestart toen ze nog in de Verenigde Staten werkte. Nu 
woont ze weer in Nederland hebben we elkaar ontmoet via 
een netwerkcontact. Zo procesgericht als ik soms kan zijn, zo 
heerlijk concreet en hands-on is Caroline. Uiteraard wel op de 
warme en verbindende manier die je van ons kent. Daarom 
vind ik het zo leuk om met haar samen te werken zodat jij 
jouw working identity helder krijgt.  

Caroline werkt veel met de Birkman Assessment. Mocht je een verdiepingsslag willen samen met 
haar, dan kun je dit aan het einde van de masterclass aangeven.  

 
Praktische informatie  
 De masterclass op 20 november wordt gehouden in onze eigen locatie in Utrecht, Boterstraat 24, 10 

minuten lopen vanaf Utrecht centraal. We ontvangen je dan graag tussen 13.45-14.00 uur.  

 Voor het online gedeelte op 5 november ontvang je een uitnodiging via Zoom.  

 De prijs is € 297,- all-in, btw vrijgesteld.  

 Voor VIP deelnemers kost de masterclass 3 strippen.  

https://birkman.nl/de-birkman-methode

