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Beweging
Wil jij als leider de beweging maken van binnen naar buiten, 

van je best doen naar het beste van jezelf geven en van 

afhankelijkheid naar leiderschap in een continu veranderende 

omgeving? Zodat je je open kunt stellen voor een toekomst die 

zich ontvouwt? Nieuwe manieren vinden om hier handen en 

voeten aan te geven? Dit vraagt lef, bereidheid om in de spiegel 

te kijken en een voortdurende drang om verder te ontwikkelen. 

Zodat je in de veranderende omgeving een voorbeeld kunt zijn 

voor anderen die jou kunnen volgen omdat je hen inspireert.  

Innerlijke krijger
‘Innerlijke krijger’ is een unieke leergang die deze beweging 

faciliteert. De leergang is ontwikkeld door de VUmc Academie. 

Na een reeks van succesvolle leergangen in verschillende 

ziekenhuizen wordt de leergang nu door Nirmala in afstemming 

met de VUmc Academie aangeboden aan leiders. 

De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten van 
2 dagen op een vaste locatie. Vooraf vindt een 
intakegesprek plaats. En tijdens de leergang voer 
je individuele en gezamenlijke opdrachten uit en 
houd je contact met mede-deelnemers. 

Het zijn turbulente tijden voor 
organisaties en voor hun leiders. 

Fundamentele veranderingen 
volgen elkaar razendsnel op. 

Sociale en technologische 
innovaties zijn aan de orde van de 

dag. 
Meer dan ooit komt het op 

de leider zelf aan; kan ik 
ondernemend en inspirerend zijn? 

Vanuit betrokkenheid verbinding 
maken met stakeholders. 

En in deze complexe tijden 
in verbinding blijven met 

mijn authentieke kracht en 
ondernemerschap en een 

voorbeeld zijn voor anderen?

Authentieke 
kracht
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BLOK 1 Open mind 
In dit eerste blok worden drie theoretische modellen aangereikt 

die je uitnodigen anders te kijken naar de vraagstukken waar je 

voor staat. Je gaat op zoek naar jouw bestaande wereldbeelden, 

zienswijzen en overtuigingen om deze te openen voor een 

ruimer perspectief. 

BLOK 2 Open hart
Hier word je uitgenodigd om je belemmeringen waar te nemen. 

Je krijgt handvatten om te kiezen voor wat voor jou belangrijk is. 

Hierdoor kan iets wezenlijk nieuws ontstaan. 

BLOK 3 Open wil
Je komt in contact met authentiek leiderschap. Wat laat zich 

vanzelfsprekend zien? Wat is er altijd al geweest? Je vindt de 

rode draad in je leven en vertaalt dit naar leiderschap in je 

huidige situatie. 

BLOK 4 Ontstaan 
In dit blok formuleer je je persoonlijke ‘calling’: waartoe word 

je geroepen, wat wil je volgen? En wat zijn de acties die je 

vandaaruit onderneemt?

BLOK 5 Actie
Het laatste blok bekrachtig je deze vanzelfsprekende beweging. 

En laat je het oude echt helemaal los, zodat het nieuwe de 

ruimte krijgt. 

Terugkerende elementen die 
bijdragen aan het succes van de 

leergang zijn: stilte, vertragen, 
theorie en inzicht, ervaren, 

onbekende prikkels, reflectie, 
delen, feedback en het uitvoeren 
van experimenten. En dat op een 
locatie die uitnodigend is naar de 

reis naar binnen.
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Nirmala
Mijn naam is Nirmala J. Horzelenberg. Ik verzorg nu voor de 

derde keer de leergang aan leiders in de zorg en raak steeds 

meer verwonderd over de kracht van het programma. Daarnaast 

ben ik sinds 2012 lid van het begeleidingsteam van Touching 

the Community Soul, een ‘action research and action learning 

programma’ van Nyenrode. Hierin onderzoeken we met  15 

organisaties organisatieprincipes van een nieuwe tijd. Dit heeft 

geleid tot ervaring met vele praktische toepassingen met anders 

denken, anders zijn en anders doen. Daarnaast heb  ik ervaring 

in verschillende jeugdzorg organisaties als manager transitie 

en coach van managementteams in tijden van transitie. Ik ben 

organisatieadviseur, trainer emotioneel lichaamswerk, opsteller 

en docent.  De laatste 10 jaren volg ik intensief non-dualistisch 

onderricht en realiseer ik me dat de verbinding tussen ziel en 

zakelijkheid de rode draad is in mijn werk. 

Prijzen Leergang
€ 2.750,- p.p. excl. accommodatie 
€ 3.850,- p.p. incl. accommodatie

Groepen van 10 tot 14 personen
€ 30.000,- excl. accommodatie 

Accomodatie www.samaya.nl
Prijzen zijn excl. BTW   

Interesse  
Mail naar 

n.j.horzelenberg@gmail.com 
of bel naar 06 - 232 11 351

www.nirmala.nu
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