
Ik ben er trots op dat ik op woensdag 12 januari in samenwerking met Saakje Bakker de training  

“De Reis van de Held voor Ondernemers” mag organiseren. Het verhaal van de Reis van de Held past 

perfect bij mijn missie met &Uzelf om Friesland Coherent te maken. Dit begint namelijk bij jezelf. 

In navolging van de training Ademen en een workshop  
Aikido gaan we na de zomer door met het brengen van 
inspiratie en kennis in het netwerk van &Uzelf.

Leiderschapspad
Wie ben jij en waar ben je op weg naar toe? En ook: wie ben 

jij als ondernemer? En zelfs: Wat is jouw onderneming en 

waar is deze op weg naar toe?

Een ding weten we zeker: het zal niet zonder slag of stoot 

gaan. Is dat erg? Nee. Zijn het niet vaak de uitdagingen, 

de hobbels en kuilen op ons pad die ons de lessen leren 

die we moeten leren? Zodat we uiteindelijk op de plek van 

bestemming aankomen?

Vanuit deze 3 perspectieven dompelen we ons een dag onder 

in de Reis van de Held, oftewel the hero’s journey. 

We duiken in de wereld van de verhalen, wat we hiervan 

kunnen leren en vertalen de inzichten en wijsheid door naar 

jouw verhalen. Jouw eigen verhaal, het verhaal van jij als 

ondernemer en ook het verhaal van jouw onderneming. 

De Reis van de Held gaat over de het pad van leiderschap. 

Er is een patroon, een volgorde, waarbij jij – als de held in 

jouw verhaal – steeds voor beproevingen wordt gesteld en 

regelmatig getest wordt. Wil je het écht? Ben je bereid om de 

volgende stap te nemen? Durf je er vol voor te gaan en voor 

te gaan staan? Zeg je ‘ja’ tegen het avontuur? 

Wat krijg je?
Tijdens deze dag ga je steeds meer door de ogen van een 

observant naar jouw leven en onderneming kijken. Je ontdekt 

in welke fase je nu zit en krijgt inzicht in de weg die je al hebt 

afgelegd én wat er mogelijk nog zit aan te komen. 

Dit werkt verhelderend, geruststellend en schept duidelijkheid 

in te maken keuzes.

 

Deze verhalen zullen elkaar de ene keer versterken, de andere 

keer flink uitdagen en vooral een dynamisch samenspel zijn 

waar je met be- en verwondering naar leert kijken. 

Aan de hand van filmfragmenten, muziek, schrijfopdrachten 

en uitwisselingen gaan we de verhalendiepte in.

Uiteraard wordt er tijdens de hele dag goed voor je gezorgd 

met een gezonde lunch en lekkernijen tussendoor.

Datum en kosten
De training is op woensdag 12 januari van 9u30 tot 16u30. 

Inloop is vanaf 9u15. 

Locatie is De Molkfabryk in Burgum.

De kosten van de workshop zijn € 249,- (ex BTW), 

of 2 stempels.

Saakje Bakker

Klaar om te springen? Meld je dan aan.
www.enuzelf.nl  |  info@enuzelf.nl  |  06 533 764 56

Workshop reis van de held


