
Masterclass Persoonlijk Leiderschap met
Management Drives als solide basis

M-power jezelf
        in 5 dagen
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Succesvol werken begint bij jezelf goed kennen. Dan ben je je bewust 
van je eigen kwaliteiten én de valkuilen en weet daar soepel mee om 
te gaan. In de masterclass ‘M-power jezelf’ belichten we alle aspecten 
die jouw persoonlijkheid vormen: mentaal, emotioneel, fysiek, sociaal 
en jouw drijfveren en werkdoelen.  

Management Drives als basis
De solide basis van de masterclass is Management Drives*. Management 
Drives versterkt inzichten die aan de basis van groei staan in persoonlijke 
effectiviteit en verbetering van resultaten van teams en organisaties. 
Op basis van een vragenlijst worden jouw drijfveren in kaart gebracht. 
Het meet wat je motiveert, waar je prioriteit aan geeft, hoe je de werk- 
omgeving en relaties beziet en hoe dat jouw stijl van denken, doen en 
communiceren kleurt. En daarmee gedrag en resultaten beïnvloedt. 
Management Drives onderscheidt zes stijlen van leiderschap vanuit zes 
drijfveren. Aan de hand van jouw Management Drives profiel halen we 
de belangrijkste elementen naar boven die je bewuster maken van jezelf.

*Management Drives meet al ruim 14 jaar lang drijfveren van Raden van Bestuur, directies, 

managementteams en hun medewerkers. Van meer dan 200.000 mensen zijn de profielen 

geanalyseerd. Klanten zijn loyaal omdat hun doelstellingen met de inzet van Management 

Drives eerder en effectiever worden bereikt en beter tot hun recht komen. 

Zie: www.managementdrives.com

m-power jezelf
in 5 dagen
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wat levert het op?
• Je overziet bewuster werksituaties en werkrelaties                        

en weet hoe je daar mee om kunt gaan
• Je bent bewuster van energiegevende- en kostende                   

factoren en kan die inzetten
• Reflecteren wordt een vast onderdeel van je          

dagelijkse werk
• Je neemt nog meer verantwoordelijkheid
• Je hebt inzicht gekregen in jouw drijfveren 
• Je hebt handvatten gekregen om optimaal                

te functioneren, ook onder (werk)druk

Je vindt je werk leuk maar toch kom je vaak na een dag werken ‘leeg-
gezogen’ thuis. Hoe krijg je, en hou je, je energieniveau op pijl en je 
emoties in balans. Mis je het inzicht waardoor dit veroorzaakt wordt?

Je wilt meer inzicht in je eigen functioneren en dat van de anderen in je 
team. Zaken beter kunnen plaatsen, scherper worden. Met als resultaat 
dat je jezelf beter kent en ook je team gerichter kunt sturen op kracht en 
zwakte waardoor het werken efficiënter, effectiever en nog leuker wordt. 

Sta je op een kruispunt in je carrière? Welke kant ga je op? Wat wil je nu 
eigenlijk? Door jezelf en je talenten goed te kennen en te weten waar ze 
goed passen wordt ook je bijdrage aan de organisatie groter.

Herken je dit?
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De training is bedoeld voor leidinggevenden en iedereen die zich 
persoonlijk wil ontwikkelen. De training bestaat uit 5 dagen, één dag 
per week, van 9.30-16.00 uur (startdatum in overleg). 
Praktische oefeningen maken deel uit van elke trainingsdag.

Dag 1 : Jij & jouw persoonlijkheid/ego/drijfveren 
Dag 2: Jij & jouw brein (intellect, denken, intuïtie)
Dag 3: Jij & jouw emoties
Dag 4: Jij & jouw (fysieke) energie
Dag 5: Jij & jouw (werk)doel 

Aantal deelnemers
8-10 personen
Op basis van een intakegesprek

Op welke locatie?
CuriousYou
TT Vasumweg 95
1033 SG Amsterdam

Wie zijn de trainers?  
Philo Hermans en Malou Cinanni
CuriousYou is gecertificeerd partner van Management Drives. 

Voor wie en hoe

Wat zijn de kosten?
      ¤ 2495,- ex btw. 

      Dit bedrag is inclusief: 
• Digitale test en een persoonlijke 1-op-1 uitleg van het

eigen Management Drives profiel (t.w.v. ¤ 495,-)
• Twee boeken: ‘Een spannende kijk op leiderschap’

(Management Drives/mastering leadership) en
‘De wereld draait om jou (en dat is niet egoïstisch)
Auteur: Philo Hermans

• Handouts
• Koffie/thee, en lunch

Philo Hermans
+ 31 (0)6 41705299

philo@curious-you.nl

Malou Cinanni
+ 31 (0)6 19092038

malou@curious-you.nl



‘Een investering voor zowel jezelf als voor je werkgever dat zich gegarandeerd 
terugverdient’ Juliëtte Mudde, consultant & interim manager communicatie

‘Ik heb alle tools & tips gekregen om verantwoordelijkheid voor mezelf 
te nemen en dichter bij mijn vrijheid op mijn werk te komen. Fantastische, 
praktische cursus’ Stéphanie Basters, merchandiser/retailplanner

‘Onwijs bedankt. Ik voelde me geliefd, vertrouwd, in de war maar veilig. 
Dit is een nieuw begin’ Monique Lotsy, interim communicatiemanager

‘Werken gaat nu zoveel makkelijker omdat ik mezelf en collega’s beter 
begrijp’ Jan van Wijngaarden, visual merchandiser

‘Wat een cadeau! Nu ga ik dat voor mezelf uitpakken en van waarde 
laten zijn’ Marjolein Hoorn, brand & communicatiemanager

‘Je zult ervaren hoe bepalend jouw drijfveren zijn voor hoe je bent als 
persoon en hoe je functioneert op het werk’ 
Marie-Christine van der Meer, zelfstandig ondernemer

‘Door het inzicht wat ik in mezelf heb gekregen, ben ik nog beter in staat 
om leiding te geven’ Erwin Nieuwenhuis, marketingmanager

TT. Vasumweg 95
1033 SG Amsterdam

+ 31 (6) 41705299

hallo@curious-you.nl

Volg ons op:

www.curious-you.nl

testimonials


