
Driedaags high impact-
programma over
inspirerend leiderschap in
uitdagende tijden.

MASTERCLASS
TRUE

LEADERSHIP

IN DE VOETSPOREN VAN
DE GELUKSPROFESSOR...



WAT BIEDT DEZE MASTERCLASS?

Tijdens deze inspirerende Masterclass True Leadership maakt u kennis met de visies
van toponderzoekers, trainers en inspirators op het gebied van leiderschap en
persoonlijke ontwikkeling. Ook treedt u in de voetsporen van De Geluksprofessor
uit het gelijknamige boek en maakt u zich zijn ‘Geluk is D.O.M.’-theorie volledig
eigen. U volgt een intensief en gevarieerd programma met lezingen, opdrachten,
ontmoetingen in Cambridge en reflectiemomenten onder begeleiding van ervaren
coaches.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gelukkige professional niet alleen
minder vaak ziek is, maar ook productiever, socialer en creatiever is. Gebruik de
nieuwste inzichten uit de Positieve Psychologie, het populairste vak aan Harvard, en
leer hoe gelukkig leiderschap uw leven waardevoller maakt.

Masterclass True Leadership

Leer uw innerlijke inspiratiebronnen kennen en optimaal benutten.
Ontdek uw oplaadpunten en daarmee uw vitale bron van energie.
Leer de 28 geluksvoorspellers te benutten in zowel werk als privéleven.
Vergroot uw productiviteit en creativiteit.
Creëer een optimale verbinding tussen doelstellingen, klanten, collega’s en
andere stakeholders.
Ontdek hoe Geluk bijdraagt aan een innerlijke balans.
Help anderen hetzelfde te bereiken.
Leer wanneer een volger een leider wordt.
Bouw een goede relatie op met je Innerlijke Criticus, de aanvaller van Geluk bij
uitstek.
Benut je adem voor meer vitaliteit en levensgeluk.



Erica Rijnsburger, trainer en coach.
Auteur van Verborgen Wijsheid, 
Non-duale Wijsheid, Sexual Wisdom
en Abydos, co-auteur van de
Coachingskalender.

Patrick van Hees, spreker en
adviseur over geluk. Auteur van De
Geluksprofessor, De Geluksoma,
Geluk is D.O.M. en De Cambridge
happiness profiler(CHAP).

Frank Schaper, oud-executive van
KLM, managementcoach en auteur
van zes managementboeken,
waaronder Hoe je een geboren leider
wordt en Het Dictatorvirus.

De Masterclass
True Leadership
is een initiatief van:
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Over Patrick van Hees

Patrick is in staat om een belangrijk onderwerp op een
toegankelijke manier naar de praktijk  van alledag te
vertalen. De Telegraaf noemt hem de Nederlandse
Paulo Coelho. Patrick is founding partner van het CHAP
Happiness Institute.

Contact:
pvanhees@summerhill.nl / 06 - 29 59 37 77

Over Erica Rijnsburger

In Erica’s handen verandert een groep willekeurige
mensen in een goed functionerend team. Het is haar
missie om uit elke persoon het beste naar boven te
halen. Ze is integer, warm, intelligent, scherp en heeft
een geweldig gevoel voor humor.

Contact
erica@elenchis.nl / 06 - 51 53 30 01

Over Frank Schaper

Frank is een natuurlijk leider. Hij combineert
jarenlange managementervaring (ook in crisis-
situaties) met diepgaande mensenkennis.
Frank helpt mensen om het maximale uit zichzelf te
halen.

Contact
www.frankschaper.nl | frankschaper1@gmail.com
06 - 30 54 42 86
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INVESTERING
€ 2.250,- excl. BTW en excl. reis- en verblijfskosten. Op verzoek kunnen wij
treintickets, vervoer naar Cambridge en verblijf (volpension) voor u regelen.
Hiervoor geldt dan een toeslag van € 795,- excl. BTW. 
Reist u op eigen gelegenheid, wilt u dit dan bij uw inschrijving vermelden?

LOCATIE
Universiteit van Cambridge, Engeland (Nederlandstalige begeleiding).

DATA EN PROGRAMMA
4, 5 en 6 april 2023

Programma in grote lijnen:
Dag 1: Vroeg verzamelen op Rotterdam CS. Aankomen in Sussex College na
lunchtijd. Rondleiding op het prachtige complex en start van het programma met
lezingen, opdrachten en de nodige verrassingen. Op dag 3 reizen we einde middag
terug via London naar Rotterdam CS, waar we rond 22.45 uur arriveren.

INBEDDEN IN DE PRAKTIJK
Na afloop van de Masterclass zijn de trainers nog zes maanden telefonisch en via
e-mail beschikbaar voor coaching omtrent de inbedding van de opgedane kennis in
de praktijk, inclusief één face-to-face coachingsgesprek.

AANMELDEN
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar één van de organisatoren.
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Drie dagen True Leadership heeft dezelfde
intensiteit en impact als 14 dagen IMD in
Lausanne. Echt een aanrader voor drukbezette
managers!

 
Rolf van Woerkom

Oud-directeur Marketing & Verkoop
Zwitserleven

De Masterclass True Leadership laat je
wezenlijk voelen wat de essentie is van het
persoonlijk en professioneel leven en
welke rol je daarin kunt spelen.

 
Antoinette Kalkman

Oud-directeur Nationale Waarborg

In een perfecte ambiance combineer je het
optimaliseren van leiderschapskwaliteiten
met het delen van ervaringen met andere

professionals
 

Jos Vork
Mede-eigenaar TolVorkGroeneveld
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