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BEN JIJ EEN CONSULTANT, FACILITATOR OF COACH EN WIL JIJ IN JOUW PRAKTIJK AAN DE SLAG MET IMPECCABLE LEADERSHIP?

IMPECCABLE LEADERSHIP
PRACTITIONER LEERGANG
2020-2021

INTERVISIE MET ANDERE DEELNEMERS
TUSSENTIJDSE WEBINARS
PERSOONLIJKE COACHING
EEN EIGEN PRAKTIJKGROEP OM MEE TE OEFENEN

Is het ook jouw droom om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar geluk, organisaties te helpen om succesvol te zijn, en bij te dragen aan een gezonde wereld?
Ben jij gemotiveerd om als consultant, facilitator of coach vanuit het ILS-gedachtegoed deze droom te realiseren? En ben je nieuwsgierig naar wat het werken met
ILS kan opleveren voor jouw professionele praktijk, en persoonlijke ontwikkeling? Geef je dan op voor de Impeccable Leadership practitioner leergang! ‘FP&P’
(Frits Wilmsen) en ‘Verbeelders van verandering’ (Erna ter Weele) organiseren samen deze leergang om jou op te leiden om als trainer, coach of consultant met ILS te werken.

Een week:
24-8 t/m 28-8

3 Meetings:
21-9, 9-11 & 1-3 2021 (16:00 - 21:00)

3-Daagse:
11-1 t/m 13-1 2021

24-uurs:
12-4 & 13-4 2021 (16:00 - 21:00)

INTENSIEF
DE DIEPTE IN

OEFENEN,
SPIEGELEN
& DELEN

VERBREDEN
& GROEIEN

VERTELLEN
& VIEREN

• Invloed en individuele impact
ondersteunen
• Samenwerking en
creativiteit bevorderen

• Terugblik & oogsten resultaten
• Verbeelden van de toekomst

• Jouw innerlijke reis als basis
voor Impeccable Leadership
• Herkennen en aanwakkeren van
het teampotentieel
• Begeleiden van transformaties

• Focus op eigen persoonlijke &
professionele ontwikkeling en
ervaringen
• Oefenen met eigen casuïstiek

VRAGEN, OF WIL JE CONTACT? ILSLEERGANG@FPNP.NL

JOUW OPLEIDING ILS-PRACTITIONER WORDT ONDERSTEUND DOOR:

WORD JIJ EEN ILS- PRACTITIONER?

• Tools for impact: Tijdens de leergang gratis toegang tot het online platform
vol tools, inspiratie en theorie
• Aandacht voor het toepassen van ILS voor jouw praktijk.
Bijvoorbeeld InCompany’s ‘Natuurlijk Leiderschap’ programma’s
• Materiaal dat je direct in jouw praktijk kan inzetten
• Naslagwerken: “Impeccable Leadership, navigeren door complexiteit”
en “Wat je ziet, doe je zelf’’

Het begeleiden van individuen, teams en organisaties vanuit het ILS-gedachtegoed is een
ambacht. Na het volgen van deze leergang heb je dit ambacht onder de knie en ben je instaat
om het potentieel van het individu, team en organisatie op te tillen. Voor de ILS practitioner
leergang 2020-2021 geldt een introductie tarief van € 4.000,- excl BTW & verblijfskosten.
Na succesvolle afronding van deze leergang krijg je de mogelijkheid om lid te worden van
de ILS community. Ben jij erbij?

