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WAAROM? BEHOUDT 
TALENT MET INSPIRATIE 
IPV TRUCJES
Deadlines, verwachtingen, complexe 

problemen onder tijdsdruk. De hele dag 

werken jouw techneuten heel hard. Dat brandt 

ze snel op, als je als manager niet helpt om de 

balans te houden. Maar hoe zorg je nou dat 

jouw techneuten een lange termijn koers 

vasthouden. In balans met de werkdruk die er 

heerst?

“WE 'RE  ALL  JUST  

WALKING  EACH  OTHER  

HOME . ”  

RAM DASS

 

"EVERY  DAY ,  IN  EVERY  

WAY ,  I 'M  GETTING  

BETTER  AND  BETTER . "

ÉMILE COUÉ

WAAROM CALMCODE?

10+ jaar trainer. Werkzaam als IT specialist,

software programmeur. En als leidinggevende

bij de Koninklijke Luchtmacht.

1  -  PRAKTIJK  ERVARING

Niets werkt zo eenvoudig aan het einde van

het jaar dan hiërarchisch leiderschap. Ik heb

gemerkt hoe veel mooier het is om vanuit

inspiratie en relatie te leiden, ipv hiërarchie. 

2  -  HIERARCHIELOOS  LEIDER

Naast de praktische ervaring als manager

van afdelingen en projectmanager, vind je

gedegen theoretische achtergrond

opleidingen bij CalmCode. Zowel vanuit

psychologisch, sociologisch en yogi's

perspectief. 

3  -  PRAKTIJK  ÉN  THEORIE

Zoek uit hoe inspiratie jou heeft gebracht

waar jij nu bent. Hoe was jouw traject? Wat

wil je nog? Dit ontdekken is onbetaalbaar

voor jouw techneuten én jezelf!

4  -  (ZELF )LEAD  BY  EXAMPLE  

HOE? LEAD BY EXAMPLE 
Dit traject biedt de flexibiliteit om in een

dagdeel of gehele dag de beste tips en ervaring

op te doen om techneuten te inspireren.

Ervaring uit de Koninklijke Land- en

Luchtmacht. Do's en Don'ts. Theorie en

praktisch beleven. Want je werkt 100x sneller

als je geraakt wordt door jouw eigen beleving!


