
Vrouwelijk leiderschap betekent dat jouw mannelijke kwaliteiten een 

bedding vinden in je vrouw zijn. Dat je ratio, daadkracht, durf  kan 

verbinden met aandachtige aanwezigheid, zachte kwetsbaarheid, 

geduld, intuïtie, sensualiteit… om zo je ware leiderschapskracht te 

ontplooien. 

Hierdoor blijf je in contact met je innerlijke flow, breng je meer rust in 

de actie en kan je humor en mededogen inzetten in moeilijke situaties. 

Leven vanuit je vrouwelijke bedding betekent leven in vertrouwen en 

overgave. Zo kan je je volledig potentieel inzetten voor jezelf, je gezin, 

je werk en de wereld.

in samenwerking met

Traject Vrouwelijk 
Leiderschap 
Leven en werken in vertrouwen en overgave



 VOOR WIE

Voor vrouwen die leiding geven of mensen begeleiden, zowel in de profit- als de 
non-profitsector.
voor elke vrouw die zichzelf wil ontplooien of verder ontwikkelen in het contact 
met anderen.

  

 INHOUD

Je leert:
• Opnieuw contact maken met je lichaam als signaalgever
• Je angst positief inzetten
• Uitdrukking geven aan jezelf en grenzen stellen
• Overgeërfde patronen van vrouw zijn herkennen
• Je niet erkende talenten in kaart brengen
• Bewust kiezen voor meer overgave, kwaliteit, levensvreugde

 WERKWIJZE

We werken met collectieve beelden rond  vrouw en man zijn. We exploreren het 
lichamelijke, gevoelens, gedachten en zingeving. 
We wisselen theorie af met ervaringsoefeningen zoals visualisaties, focussen, 
dans- en bewegingstechnieken, beeldend uitdrukken, rituelen …
Elke module wordt afgesloten met een concrete opdracht toegepast op je leef 
en/of werksituatie.
Dit jaartraject delen met andere vrouwen zorgt voor rust, erkenning en 
verbinding. 

in samenwerking met



 DOOR WIE

Nadine Bloemen werkt als psychotherapeute en creatief 
therapeute dans en beweging en heeft al meer dan 
vijftien jaar ervaring in het aanbieden van workshops 
rond vrouwenthema’s.   
Haar passie is vrouwen terug in hun vrouwelijkheid 
te brengen, te leren geloven in hun vrouw zijn en 
dat te eren. Ze werkt al meer dan twintig jaar met internationale lesgevers rond het 
samenbrengen van lichaam, psyché en geest.

 PROGRAMMA

Het programma bestaat uit vijf modules van telkens twee dagen:

Module 1: De kracht van het lichaam.  
De signalen van je lichaam leren herkennen. Op een positieve manier leren om 
gaan met angst. Je eigen natuurlijke ritme ontdekken. Je lichamelijke en geestelijke 
draagkracht vergroten.

Module 2: Zachte vrouwelijke kracht.  
Overgeërfde vrouwelijke patronen herkennen en niet erkende talenten in kaart 
brengen door middel van het levensverhaal met je moeder. De mogelijkheden van 
je sensuele - en intuïtieve kracht exploreren. 

Module 3: De kracht van eigenwaarde.  
Exploreren hoe je jezelf toont aan en verbergt voor de buitenwereld, hoe je woede 
positief kan inzetten, hoe je omgaat met macht en onmacht.

Module 4: Warme mannelijke kracht.   
Exploreren hoe je in relatie staat met anderen door middel van het levensverhaal 
met je vader.   

Module 5: De kracht van weten.  
Je vrouwelijke en mannelijke kracht samenbrengen. Je essentie en talenten leren 
kennen en ontdekken welke bijdrage ze leveren aan de wereld. De vaardigheid van 
loslaten en overgave ontwikkelen, denken en emoties verbinden met de wijsheid 
van je lichaam. Leren om dat innerlijk weten meer in te zetten in ons werkveld.



Heerlijckyt van Elsmeren
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Nadine Bloemen
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nadinebloemen@gmail.com

www.sweetmedicine.be

 

 PRAKTISCH

min 6 - max 10 deelnemers

Dit traject bestaat uit vijf tweedaagse modules  
(inclusief diner en overnachting):

DATA:
Blok 1: ma 9 t/m di 10 maart 2015
Blok 2: ma 20 t/m di 21 april 2015
Blok 3: ma 29 t/m di 30 juni 2015
Blok 4: ma 14 t/m di 15 sept 2015
Blok 5: ma 23 t/m di 24 nov 2015

KOSTENBIJDRAGE   excl. btw   incl. btw

Verblijf* en organisatie   €  1034,-   €   1190,-

Cursusbegeleiding
   - particulieren
   - zelfstandigen/org.

  
 €1100,-
€2000,-

  
 € 1331,-
€ 2420,-

OPTIONEEL (voor 5 nachten)

Toeslag single ** €  270,-

 

€   286,-

* Overnachtingen op basis van gedeelde meerpersoons-
kamers. Indeling gebeurt ter plaatse. Snel inschrijven geeft 
meer kamerzekerheid.
** Indien nog beschikbaar ter plaatse. Tijdig inschrijven 
helpt.

Inc. training, professionele begeleiding, cursusmateriaal en alle 
Heerlijcke maaltijden, doorlopend koffie, thee, levend water, 
frisdranken, versnaperingen, huisgemaakte vieruurtjes en verblijf 
in kasteeldomein met 23ha natuur. Excl. dranken uit de bar. 

Leerkrachten, begeleiders in de sociale sector en sommige 
particulieren die een financiëel steuntje écht nodig hebben 
kunnen beroep doen op vzw LeerFonds. 
Aanvraag met motivatie naar info@leerfonds.org.

INSCHRIJVEN
www.heerlijckyt.org/programma 

Na je aanmelding , nodigen we je uit voor een intake- 
gesprek om o.m. wederzijdse verwachtingen op elkaar  
af te stemmen.                                                                                                              
Deelnemen? Dan ben je bereid en benieuwd om naar, 
en in jezelf te kijken en je neemt deel aan alle modules.                                                                                                                                         
                   


