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Masterclass Persoonlijke effectiviteit 

Meester over je werk en leven 
 

	
Beschrijving  
 
Deze masterclass is voor iedereen die wil leren hoe je de kracht van effectieve gewoonten 
kunt toepassen om het maximale uit jezelf te halen en meer succes in je werk én je privéleven 
te hebben. Zodat je elke dag voldaan terug kunt kijken op wat je gepresteerd en gecreëerd 
hebt. 
 
Zou je graag: 
 
 ✓ Effectiever willen communiceren? 
   
 ✓ Meer willen weten over de 7 eigenschappen, die Stephen Covey ontdekt heeft? 
   
 ✓ Doen in plaats van lezen en luisteren? 
 
 ✓ Jezelf persoonlijk verder ontwikkelen? 
 
 ✓ Prettige & effectieve relaties creëren?  
  
 ✓ Je beter concentreren op de dingen die er echt toe doen? 
 
In deze masterclass Persoonlijke effectiviteit ga je meer leren over jezelf en hoe je effectiever 
kan worden. Het programma is gebaseerd op één van de best verkochte leiderschapsboeken 
aller tijden, ‘The 7 Habits of highly effective people’ van Stephen R. Covey.  Hij vormt al 
jarenlang wereldwijd een inspiratiebron voor iedereen. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van 
ons persoonlijk leven en de effectiviteit van onze werkzaamheden kunnen verbeteren. 
 
 
Wat leer je tijdens deze Masterclass?  
 
Deze 2 daagse Masterclass gaat over effectiviteit, het vinden van je passie, het bepalen of het 
herijken van een visie, daadkracht, invloed, communicatie en vertrouwen. Kortom, het gaat in 
eerste instantie over persoonlijk leiderschap.  
 
Maar je leert ook de bijdrage te bepalen die jij wil leveren in de professionele rol die je vervult. 
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En daarbij je oplossingsgerichtheid en initiatief te vergroten. Tijdens deze masterclass komen 
eigenschappen en skills aan de orde die je professioneel ondersteunen om je rol effectief te 
vervullen en om prettige werkrelaties te creëren.  
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:  

✓ De betekenis van elke eigenschap 

✓ Wat er voor nodig is om de eigenschappen verder te ontwikkelen 

✓ Welke innerlijke overtuigingen je tegenhouden. 

✓ De invloed van jouw communicatie op de ander. 

✓ Hoe krijg je mensen mee in jouw ideeën. 

✓ Hoe je zelf effectiever kan worden & je doelen en dromen kunt realiseren 

 
Het programma van deze masterclass Persoonlijke Effectiviteit is een combinatie van: 
theorie, bewustwording en praktische toepassing.  

N.B. Naast de bovengenoemde onderwerpen is er tijdens deze masterclass ook ruimte voor 
vragen en onderwerpen die de deelnemers zelf inbrengen.   
 
Deze masterclass kan in het Nederlands of in het Engels verzorgd worden.  
 
Doelgroep 

Deze 2 daagse Masterclass is voor iedereen die zijn of haar persoonlijke effectiviteit wil 
versterken en wil groeien in persoonlijk èn professioneel leiderschap. 
 
 
Duur van deze masterclass 
 
De masterclass Persoonlijke Effectiviteit heeft de omvang van 2 dagen.  
 
AcademicVision  
 
AcademicVision ondersteunt het hoger onderwijs bij de ontwikkeling van leiderschap, 
onderwijs en organisatie. Met programma's, begeleiding, workshops, advies en coaching 
ondersteunen zij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van een ieder in het hoger 
onderwijs: van bestuurs- en directieleden, docenten, hoogleraren, studenten, onderzoekers 
tot coördinatoren en PHD's. 
 
Evaluatiescore 
 
De masterclass Persoonlijke Effectiviteit wordt door deelnemers tot op heden heel hoog 

gewaardeerd en heeft een gemiddelde evaluatiescore van  9,2   
 


