
   
 
 
Persoonlijk leiderschap en dualiteit 
 
Hoe beweeg jij je tussen twee schijnbaar tegenstrijdige elementen? Een hele bekende 
tegenstrijdigheid is die van het mannelijke en het vrouwelijke. Op het gebied van leiderschap 
is er de laatste tijd veel aandacht geweest voor vrouwelijk leiderschap. Die benaming lijkt de 
vraag in zich te hebben of je een mannelijk of vrouwelijk leider bent. Wat is dan mannelijk en 
wat is dan vrouwelijk aan het leiderschap dat je hebt? Kun je als vrouw een mannelijke leider 
zijn of andersom? Wil je meer inzicht in hoe jij in de dualiteiten op de werkvloer als leider 
opereert en je bewust worden van de dualiteit in jezelf en tussen jou en de ander? Dan biedt 
deze workshop jou het antwoord op de vraag wat jou als leider authentiek maakt en word je 
je bewust van je omgeving en de dynamiek met anderen.    
 
  

 
 

  



Waarom?  Persoonlijke ontwikkeling die tot werkelijk authentiek leiderschap voert. 

Eerlijk naar jezelf en eerlijk naar de ander. 
 

Hoe?  Achter elke tegenstelling schuilt een fundamentele kracht of kwaliteit. Je gaat 

op zoek naar de tegenstellingen in jezelf en tussen jou en de ander en de 
krachten en kwaliteiten die je bezit. Je ontdekt dat je tot werkelijk authentiek 
leiderschap komt als je balans kunt vinden in deze tegenstellingen. Je leert 
hierdoor  beter om te gaan met de spanning tussen deze tegenstellingen. 
Door dit bewustzijn ben je meer jezelf en vrijer in relaties met anderen. 

 

Wat?   Workshop 3x een dag 

Dag 1: intra-persoonlijke dualiteit (man/vrouw in jezelf) 
Dag 2: inter-persoonlijke dualiteit (man/vrouw tussen jou en de ander) 
Dag 3: authentiek leiderschap  
 

Data:  Vrijdag 17 januari 2014, vrijdag 14 februari 2014 en vrijdag 21 maart 2014 

  Incompany training op afspraak 
 

Voor wie?  Leidinggevende mannen en vrouwen 

 

Door wie? René Moraal (m) www.moraal-dare2do.nl  en  

Mayke Smit (v) www.maykesmit.nl 
 

Geef je op! info@moraal-dare2do.nl of mail@maykesmit.nl  
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