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Visie ontwikkelen 
 

Bent u ervaren in uw vakgebied, als manager, stafmedewerker of specialist? Hoeft men u op uw 
vakgebied ‘niets meer wijs te maken’? Zou u echter graag méér vanuit uw persoonlijke visie en 

drijfveren uw prestaties (én die van anderen) willen sturen? Wilt u uzelf én uw omgeving – nu of in de 

toekomst - op inspirerende wijze als ‘leider’ gidsen door complexe vraagstukken? Wilt u uw persoonlijke 
missie en visie niet alleen formuleren, maar ook op een authentieke, daadkrachtige manier presenteren?  

 
Dán is de training ‘Visie ontwikkelen’ de juiste bron van inspiratie en persoonlijke reflectie voor u. Deze 

training neemt u mee op een diepgaande persoonlijke verkenningstocht langs uw persoonlijke normen 
en waarden, missie en visie. U leert deze met overtuiging te presenteren waardoor uw boodschap niet 

alleen impact, maar ook invloed zal hebben op uw omgeving. U leert uzelf nóg beter kennen en kunt 

voor uzelf én anderen beargumenteren waarom u bepaalde (fundamentele) keuzes maakt. In een 
zorgvuldig geselecteerd gezelschap van mededeelnemers zult u zich verder bekwamen in het creëren 

van draagvlak en het overtuigen van anderen van uw persoonlijke visie.   
 

Resultaat 

 U hebt een keuze gemaakt in uw persoonlijke waarden en normen en kunt deze onderbouwen; 
 U presenteert uw weldoordachte persoonlijke visie en missie inspirerend en overtuigend;  

 U hebt meer inzicht gekregen in uzelf en wat u écht belangrijk vindt; 
 U weet welke belemmeringen u in verschillende situaties te overwinnen heeft en hoe u dat doet; 

 U overtuigt anderen eenvoudiger van uw visie en weet draagvlak te creëren.  
 

Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 
 zelfinzicht 

 zelfvertrouwen 
 conceptueel denken 

 authenticiteit 

 onafhankelijkheid 
 overtuigingskracht 

 

Doelgroep 
Mensen die hun persoonlijkheid, persoonlijke waarden, normen, visie en missie willen inzetten om 

overtuigender te functioneren en te presteren.   
 

Programma & werkwijze 
De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen en belevingswereld.  
De training vindt plaats in een zorgvuldig geselecteerd gezelschap van deelnemers die elkaar qua 

persoonlijkheid, achtergrond, functioneren en niveau optimaal aanvullen. De training start met een 
uitgebreide kennismaking en informeel diner op de avond van aankomst.  

Gedurende 6 maanden na de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende 

ondersteuning en E-coaching.  
 

Praktische informatie  
duur: 2½ dag aaneengesloten, inclusief 2 overnachtingen 

tijden: dag 1: aanvang 19.00 uur, dag 2 en 3: 8.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: €  1.350,- all in, exclusief BTW  

 


