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MEER RUST, 
MEER IMPACT, 
MEER VOLDOENING

Wanneer je als manager of leidinggevende meer rust, impact en  
voldoening wilt ervaren, is het noodzakelijk dat je stevig in je schoenen 
staat en dat je jouw persoonlijke leiderschap naar het hoogste niveau tilt. 

Vaak spreken wij managers of leidinggevenden die zich onder druk voe-
len staan. Er wordt veel van hen verwacht en ze hebben vaak veel verant-
woordelijkheden, maar ervaren weinig vrijheid. Ze voelen zich regelmatig 
uitgeput en leeg. Ze moeten veel beslissingen nemen op belangrijke 
momenten en hebben het gevoel geleefd te worden door de waan van 
de dag, terwijl ze eigenlijk verder vooruit zouden willen kijken. 
Logisch eigenlijk, want de beroepsgroep ‘managers’ geeft zichzelf  
helemaal en maken volgens onderzoek de meeste overuren, omdat ze 
het werk niet gedaan krijgen in de normale werktijd. Ze zijn misschien wel 
succesvol aan de buitenkant, maar voelen zich niet gelukkig en voldaan 
aan de binnenkant.

Bovendien zien we de burn-out cijfers stijgen. Recent onderzoek wijst 
uit dat ongeveer 50% van de Nederlandse beroepsbevolking te maken 
heeft met stress en burn-out klachten en dat 71% van de managers niet 
tevreden is met hun werk. 

Maar het belangrijkste: veel managers zijn op zoek naar hun eigen 
identiteit. Weten wie je bent, wat je echt wilt en wat je belangrijk vindt. 
Ze zitten veel in hun hoofd waardoor het lastig is om antwoorden te 
vinden op deze vragen. Ze willen meer persoonlijke kracht, en autoriteit. 
Ze willen een authentieke, krachtige, maar toch menselijke leider zijn, die 
samen met het team mooi resultaten gaat behalen. Ze willen weer voluit 
leven en voldoening ervaren in plaats van dagelijks overleven. Kortom, 
leren leiden vanuit je ware zelf. 

Managen is een vak.  

Een uitdagend vak. Als manager  

moet je namelijk één van de lastigste 

mensen aansturen die er zijn: jezelf. 

Je kunt pas goed leidinggeven 

aan anderen als je goed leiding 

kunt geven aan jezelf. 

“Authentiek Leiderschap is vanuit het hart en vol moed”



Sylvia bruning (drs) is oprichter van  
Leid met Lef en auteur van het boek:

‘In 10 stappen Authentiek Leiderschap’ 

Tijdens haar burn-out in 2017 ervaarde ze hoe gemakkelijk het is om 
onbewust je eigen identiteit te verliezen als leidinggevende. Ze besloot het 
roer om te gooien en in 2018 richtte ze haar bedrijf Leid met Lef op. Op 
energieke en inspirerende manier helpt ze managers en leidinggevenden 
met het ontwikkelen van authentiek, moedig en betekenisvol leiderschap.  
Het is nu haar missie om een beweging te creëren met nieuwe leiders.  
Leiders die vanuit verbinding willen werken en leven. Leiders die trouw zijn 
aan zichzelf en bewuste keuzes maken. Leiders die weten wie ze zijn, wat 
hun drijfveren zijn en wat ze komen brengen. Leiders die in hun handelen 
hoofd en hart weten te combineren. In het kort: AUTHENTIEKE, MOEDIGE 
LEIDERS. Deze leiders gaan het verschil maken in deze wereld!

Sylvia is de grondlegger van de unieke CARE, DARE & SHARE methodiek©

“Verbinding maken met je authentieke 
zelf, is je eerste prioriteit”

Naast auteur is Sylvia trainer en coach op het gebied van leiderschaps-
ontwikkeling. Ze heeft ruim 17 jaar leidinggevende ervaring opgedaan op  
diverse niveaus bij meerdere multinationals en bij de Koninklijke Land-
macht. In haar laatste leidinggevende rol was ze Managing Director van 
een grote farmaceutische divisie (± 240 mensen). 

Sylvia Bruning - van Grinsven
Trainer/Coach Leiderschapsontwikkeling



Aan de basis van het programma Authentiek Leiderschap staat onze 
unieke, krachtige en in de praktijk bewezen methodiek voor persoonlijk 
leiderschap, namelijk de CARE, DARE & SHARE methodiek©. 

Vanuit ZIJN en ZORGEN, naar WETEN en WILLEN en 
uiteindelijk naar DOEN en DELEN.

Aan de hand van onze unieke CARE, DARE & SHARE methode krijg je als 
manager een beter inzicht in je eigen handelen. Je weet wat er nodig is 
en wat je écht graag wilt. Je weet hoe je hierop het beste acteert en hoe 
je dit vol vertrouwen daadwerkelijk realiseert. Kortom, je komt steviger in 
je schoenen te staan en gaat zichtbare resultaten behalen.
Deze methode is het fundament voor ons programma Authentiek Leider-
schap waarin je jezelf kritisch en bewust onder de loep neemt. Vervolgens 
ga je stap voor stap bouwen aan een ijzersterk persoonlijk fundament.
Je pakt de regie weer over werk en leven. Je leert om uit de waan van de 
dag te stappen en jezelf van stress naar ontspanning te brengen, elke 
dag opnieuw. Bovendien leer je trouw te blijven aan jezelf en meer focus 
te leggen op beslissingen die kloppen bij wie jij bent als leider. 

Je leert authentiek en moedig leiding te geven. Of zoals wij vaak zeggen: 
vanuit het hart en vol moed. Je zult met meer lef, verbinding en vertrouwen 
werken (en leven). Medewerkers volgen je niet omdat het moet, maar 
omdat ze door jou geïnspireerd zijn. 

CARE, DARE & SHARE methodiek©

Het resultaat is werken én  
leven met meer plezier  
en ontspanning, meer  
voldoening en impact, 
meer geluk en 
succes.



 Transformerend programma dat de reguliere  

 managementvaardigheden overstijgt

 Community met ervaren en gelijkgestemde  

 managers als medeavonturiers

 Blijvend toegang tot de online LEID MET LEF Academie met   

 video’s, presentaties, templates, visualisaties, werkbladen, etc.

 Thuis in je eigen tijd en tempo te volgen

 Maandelijkse live Q&A sessies (via Zoom)

 

4 MAANDEN PROGRAMMA
AUTHENTIEK LEIDERSCHAP

CARE DARE SHAREPREPARE 

Het programma Authentiek Leiderschap is een ontdekkingsreis van 4 
maanden, waarin je een stevig fundament neerzet voor jouw persoonlijk 
leiderschap. Een programma dat de reguliere managementvaardigheden 
overstijgt, omdat je op een diepere laag met leiderschap aan de slag gaat. 
We leren je niet om trucjes te gebruiken, maar je gaat echt met je binnen-
kant aan de slag. Je wordt dus niet alleen succesvol aan de buitenkant, 
maar tevens gelukkig en voldaan aan de binnenkant. 

Het programma bestaat uit:
5 online persoonlijk leiderschapsmodules  
in onze LEID MET LEF Academie.

“We leren je de 
binnenwereld  
te verkennen én de 
buitenwereld te 
veroveren!”

FLARE



Ken je dat gevoel dat het op een of meerdere levensgebieden het even 
niet zo lekker loopt? Het is niet zo dat je hele leven op z’n kop staat, maar 
toch ben je over een aantal elementen in je leven niet zo tevreden. 

Het programma Authentiek Leiderschap begint met een introductie mo-
dule waarin je de fundamentele ingrediënten leert kennen van Authen-
tiek Leiderschap. Bovendien leren we je te kijken naar waar je momenteel 
staat en creëer je een eerste visie op waar jij naartoe wilt en op welke 
levensgebieden er dingen mogen veranderen. 

Resultaat van deze training: 

 Je weet exact hoe deze training in elkaar steekt

 Je maakt kennis met de verschillende levensgebieden

 Je creëert een eerste toekomstvisie

 Je weet welke elementen van belang zijn voor  

 Authentiek Leiderschap

Ontwikkel je als leider, professional en als mens.

PREPARE

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”.



Resultaat van deze training: 

 Je leert oude, beperkende overtuigingen te herkennen en  

 loslaten

 Je leert hoe jouw gedrag is ontstaan en wat je kunt doen  

 om gedragspatronen te veranderen

 Je leert hoe gedachten en emoties werken en hoe je jouw  

 emoties de baas wordt. 

 Je leert je innerlijke criticus kennen

 Je leert minder en minder snel te oordelen

 Je leert je bewustZIJN te vergroten

 Je ontdekt wat je behoeften zijn en hoe je deze kunt vervullen

 Je leert beter grenzen te stellen 

 Je leert milder naar jezelf te kijken en minder streng te zijn  

 voor jezelf 

“Je kunt je gedachten niet stoppen.  
Je kunt alleen stoppen ze te geloven.”

De CARE module bestaat uit  

de volgende online lessen:

C  ONNECT WITH YOURSELF

A  CKNOWLEDGE YOUR MIND

R  ECHARGE YOURSELF

E  MBRACE YOUR HEART

Herken jij het dat je heel streng voor jezelf bent? Dat je de lat ontzettend 
hoog hebt liggen voor jezelf en dat je het heel goed wilt doen voor alles 
en iedereen in je omgeving? Het overgrote deel van de managers herkent 
zich hierin. Hoe goed ken jij jezelf eigenlijk? Weet jij wie je ten diepste 
bent en wat je nodig hebt om je goed te voelen? In de CARE module 
draait alles om het ZIJN en het ZORGEN. CARE draait voor ons om 
weten wie je bent, wat je nodig hebt en vervolgens om goed voor jezelf, 
anderen en je omgeving zorgen. Maar het start bij jezelf. Daarom leer je 
in de CARE module jezelf beter kennen en leer je wat je behoeften zijn. 
We gaan aan de slag met jouw zelfbewustzijn en je leert je fysieke,  
emotionele, mentale en spirituele intelligentie ontwikkelen.

Tevens krijg je inzicht in hoe het brein werkt, in je gedrag en hoe zich  
dat heeft ontwikkeld. Je leert om op een andere manier naar jezelf  
(en anderen) te kijken, waardoor je jouw bewustzijn verder ontwikkelt.  
Je komt achter jouw beperkende overtuigingen en leert gedragspatronen 
te herkennen en doorbreken. Met deze nieuwe inzichten word je  
gestimuleerd om te experimenteren met ander gedrag en het maken  
van andere keuzes. 

CARE



Overkomt het jou ook wel eens dat je niet goed weet wat je wilt? Dat je 
moeilijk keuzes kunt maken en als het ware jarenlang rondjes rijdt op 
dezelfde rotonde zonder dat je een afslag neemt? Je vindt het lastig om 
op je intuïtie te vertrouwen en stelt moeilijke beslissingen uit, waardoor je 
in feite geen verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven.  
In de DARE module draait alles om het WILLEN en WETEN.  
Je leert je drijfveren kennen en deze toe te passen. Bovendien kom je 
achter je eigen persoonlijke purpose en creëer je een concrete visie 
voor de toekomst. De eerste stoere stappen op dit pad ga je tijdens de 
training al zetten.  

Je zult merken dat je na deze module al veel meer energie, veerkracht en 
lef voelt. Je komt weer in contact met je wensen en verlangens en gaat 
weer zingeving en betekenis voelen na deze module!

Resultaat van deze training: 

 Je leert wat je persoonlijke drijfveren zijn

 Je leert je kwaliteiten, talenten en competenties in 

 kaart te brengen 

 Je (her)ontdekt je passies

 Je gaat heel helder jouw eigen persoonlijke missie en 

 visie opstellen

 Je werkt richting jouw stip aan de horizon door haalbare 

 doelen te stellen

 Je hebt helder wie je bent en waar je voor staat

	 Je	leert	om	uit	de	slachtofferrol	te	stappen	en	te	allen	

 tijde verantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen

 Je leert bewuste, krachtige keuzes te maken

 Je leert voortaan je valkuilen te vermijden

De DARE module bestaat uit  

de volgende online lessen::

D  REAM BIG! 

A  CCEPT YOUR RESPONSIBILITY

R  EASSESS YOUR BARRIERS

E  NSURE YOUR ACTIONS

“Als je blijft doen wat je altijd deed,  
dan krijg je wat je altijd kreeg”

DARE



Weet je wel waar je naartoe wilt, maar vraag je je af hoe je dit moet doen? 
Maak je nog steeds keuzes op basis van angst en oude patronen? Je 
mindset bepaalt voor een groot deel wat je doet en wat je bereikt in je 
leven. Het bepaalt ook de kwaliteit van je leven. Jouw geluk en succes is 
dus voor een groot gedeelte afhankelijk van je mindset, dus hoe je naar 
dingen kijkt en erover denkt, maar ook hoe je over jezelf denkt. 
In de praktijk zien we dat veel mensen zichzelf kleiner maken dan dat 
ze daadwerkelijk zijn. Tijd dus voor verandering! In de SHARE module 
gaan we aan de slag met het DOEN & DELEN. Om te gaan doen, 
heb je een goede mindset nodig, dus gaan we aan de slag met het  
aanleren van een groei mindset en hoe je de verwachtingen keer  
op keer kunt overtreffen. 

Resultaat van deze training:

 Je leert uit je comfortzone te komen

 Je leert hoe je een ijzersterke groei-mindset krijgt

 Je leert hoe je goede en gezonde gewoontes aanleert  

	 (en	slechte	afleert)

 Je komt erachter hoe je beter kunt focussen

 Je leert hoe geluk en succes er voor jou uitziet

 Je ontdekt hoe je moeiteloos kunt manifesteren

	 Je	weet	hoe	je	jezelf	keer	op	keer	kunt	overtreffen

 Je komt erachter wat jouw persoonlijke leerstijl is

 Je leert angst om te zetten naar vertrouwen

“Verander je mindset en alles in je leven verandert”

SHARE

De SHARE module bestaat  

uit de volgende online lessen:

S  HOW THE RIGHT MINDSET

H  ONOUR YOUR SUCCESSES

A  SK FOR HELP

R  ECEIVE & MANIFEST

E  XCEED EXPECTATIONS 

 & REFLECT



Daar waar de CARE, DARE & SHARE module met name gericht zijn op 
jouw binnenkant, verschuift de aandacht in deze laatste module lang-
zaamaan naar buiten. Als mens maken we immers onderdeel uit van een 
groter geheel. In deze laatste module gaan we ons dan ook wat meer 
richten op jou in relatie tot een ander. Uiteraard mag je eerst een goede 
basis hebben door een goede connectie met jezelf, voordat je jezelf op 
de juiste manier kunt verbinden met anderen.

Je gaat tijdens deze laatste module aan de slag met effectieve en verbin-
dende communicatie en je leert hoe je anderen beter kunt inspireren en 
beïnvloeden. Je gaat op een authentieke manier leren communiceren en 
jouw visie te delen. 

Resultaat van deze training:

	 Je	leert	effectief	en	op	een	verbindende	 

 manier te communiceren

 Je maakt kennis met verschillende motivatietheorieën

 Je weet wat het verschil is tussen motiveren en inspireren

 Je leert anderen beter te inspireren

“Als iemand niet in verbinding met zichzelf staat,  
kan iemand ook niet verbinden met anderen.”

FLARE

De FLARE module bestaat  

uit de volgende online lessen:

 

 COMMUNICEER OP EEN 

VERBINDENDE MANIER

INSPIREER JE TEAM



“Overall scoort het programma tot nu toe een 9!”

WELK PROGRAMMA

Online programma:
 Toegang tot de online LEID MET LEF   

 Academie met video’s, presentaties,   
 templates, visualisaties, werkbladen, etc.

 Je krijgt wekelijks (gedurende 18 weken)  
 een nieuwe les

 Thuis in je eigen tijd en tempo te volgen.

 Toegang voor onbepaalde tijd

 2-Wekelijkse live Q&A sessies (via Zoom)

 Online Community

 PDF-versie van het boek ‘In 10 stappen  
 Authentiek Leiderschap’

Live programma (start najaar, winter, voorjaar):

 Alles van het online programma, inclusief levenslang  
 toegang tot de LEID MET LEF Academie 

 Eén dagdeel praktische live ademtraining voor een  
 gezond adem- & leefpatroon

 Eén volledige dag live CARE training  
 (max 15 personen, volledig verzorgd)

 Eén volledige dag live DARE training  
 (max 15 personen, volledig verzorgd)

 Eén volledige dag live SHARE training  
 (max 15 personen, volledig verzorgd)

 Werkboeken tijdens de live trainingsdagen

 3x groepscoaching call (via Zoom)

 Online Community met gelijkgestemden

 Het boek ‘In 10 stappen authentiek leiderschap’  
 cadeau 

 Gratis Persoonlijke Kracht Test  
 inclusief uitgebreid rapport

VIP programma  
(start najaar, winter, voorjaar):

 Alles van het live programma, inclusief  
 toegang tot de LEID MET LEF Academie  
 én de live trainingsdagen

 Vier keer een 1-op-1 coaching voor   
 extra verdieping in jouw thema(‘s) 

 Continu 1-op-1 support gedurende  
 4 maanden (stel al jouw vragen!)

Het programma Authentiek  

Leiderschap met de bewezen  

succesmethode wordt gezien als  

één van de meest transformerende 

leiderschapsprogramma’s. Ruim  

honderd managers gingen je  

al voor. Overall scoort het  

programma tot nu  

toe een 9!

Investering: € 1297,- ex BTW

Investering: € 2497,- ex BTW

Investering: € 3997,- ex BTW

Meest  
gekozen!



“De training heeft me echt super veel  
gebracht. Ik ben dichtbij mezelf gekomen, 
doordat mijn hoofd, hart en buik meer aligned 
zijn. Dit betekent dat ik meer gebruik maak 
van mijn intuïtie. Bovendien ben ik dichterbij 
mijn eigen verlangen gekomen. Ik weet nu 
wat ik echt graag wil doen. Ik ga nu sneller 
dingen doen die ik voorheen lastig vond en 
daardoor merk ik dat ik sterker word. Dat is 
echt supergaaf! Als ik geef niet graag cijfers, 
maar als ik dit programma een cijfer moet 
geven, dan vind ik het een 10 waard! Ik heb 
echt mijn emotionele en mentale lef kunnen 
ontwikkelen.” 

Linda Elesen 
Directeur VAVO - onderwijsgroep Tilburg

“De training overtrof echt mijn verwachtingen. 
Het is een fantastische periode geweest waar-
in ik veel van Sylvia geleerd heb. Het program-
ma Authentiek Leiderschap heeft een mooie 
afwisseling tussen theorie, oefeningen en 
coaching. Ik ben dichter bij mijn gevoel geko-
men, zelfverzekerder geworden en heb mooie 
inzichten ontvangen. Alles viel op z’n plek en 
werd zo helder. Wauw, dank je wel! Sylvia is 
heel open en enthousiast. Haar energie gaf 
mij kracht en vertrouwen!” 

Pascal Brouwers
Creatief Vormgever / Kunstenaar

“Sylvia heeft een geweldige mix van intelligen-
tie en gevoel. Ze neemt je mee naar de kern, 
waardoor haar trainingen en coachingsessies 
echt effectief zijn. Ik zie en voel het nu als 
ondernemer en leider écht. Sylvia heeft mij en 
mijn team dichterbij elkaar gebracht. Naast de 
training heeft ze mij ook persoonlijk gecoacht 
hoe ik hierbij zelf als leider een krachtige per-
soonlijke bijdrage kan leveren. Ik heb ervaren 
dat de door haar ontwikkelde technieken en 
methoden werken. Zowel ik als mijn team 
gaan dit nu verder uitbouwen.”

Peter Bouw
Directeur Peter Bouw Tuinen B.V.  
& Buro Buiten B.V.

“ ““

KLANTEN OVER ONS:

“Sylvia heeft een 
geweldige mix 
van intelligentie 
en gevoel.”



““
“Als je échte stappen wilt gaan zetten in je 
ontwikkeling, dichter naar jezelf, dan ben je 
hier aan het juiste adres. Sylvia brengt een 
hoop ervaring, inspiratie, zachte directheid en 
humor, waardoor iedereen wel iets haalt wat 
bij hem/haar past. Een helder pad vol hand-
vatten en goed opgezette training. Voor mij 
de meest waardevolle investering in mezelf 
die ik in jaren heb gedaan.” 

Thijs van der Aa
Manager Global Support Center Europe ASML

“Sylvia is een zeer kundige trainer met een 
persoonlijke aanpak en een optimistische, 
energieke inslag. Ze creëert een prettige en 
open sfeer. Sylvia maakt al vroeg in de cursus 
duidelijk dat persoonlijke en professionele 
ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn. Juist die connectie maakt haar 
benadering uniek en waardevol. De theorie 
maakt ze concreet met persoonlijke oefenin-
gen en dialoog in de groep. Ik heb mijn waar-
den, vaardigheden en “stip op de horizon” 
nu duidelijker in beeld. Dat vertaalt zich naar 
meer voldoening, betere resultaten en meer 
(gemoeds-)rust. Een aanrader dus!” 

Anne Stikkers 
Team Lead Environmental & Social Risk  
ABN AMRO Bank N.V.

“De training heeft mij persoonlijk heel veel ge-
bracht. Ik was vooral op zoek naar antwoord 
op de vraag: wat wil ik nu eigenlijk? In de 
training heb ik geleerd om eerst te kijken naar 
mezelf en dan pas naar voren te kijken. Dus 
van binnenuit naar buiten. Zowel in mijn werk 
als privé weet ik nu beter wat ik wil en kan 
ik betere keuzes maken. De opbouw en de 
methodiek van het programma vond ik super. 
Eerst kijken naar jezelf en dan uiteindelijk ook 
meer durven en doen. En het is niet zweverig, 
maar heel praktisch gemaakt. Ik gebruik de 
inzichten en oefeningen nog steeds regelma-
tig. Ik zou het programma dan ook een dikke 
9 willen geven. Echt op alle vlakken ben ik 
gegroeid, helemaal van binnenuit.” 

Bas van den Brink
Project Manager / Interim Professional

“

“Sylvia brengt een  
hoop ervaring,  
inspiratie, zachte 
directheid en 
humor.”

KLANTEN OVER ONS:



NIEUWSGIERIG
NAAR WAT WIJ 
VOOR JOU KUNNEN 
BETEKENEN?

Wil je meedoen met het programma? 
Wil je weten of het programma bij je past?
Of een keer vrijblijvend sparren over jouw  
leiderschapsuitdagingen? We spreken je graag!

Maak een afspraak in onze agenda op www.leidmetlef.nl/afspraak  
of neem contact op via de mail info@leidmetlef.nl

Incompany trainingen behoren ook tot de mogelijkheden.  
Neem dan contact op voor een offerte op maat.  

Leid met Lef
06-11537070
info@leidmetlef.nl
www.leidmetlef.nl


