
 

 

 

 

 

Persoonlijk Leiderschap 

Zorg voor jou 
Persoonlijk leiderschap versterkt zorgprofessionals 

 

De uitdaging 

Als zorgprofessional werk je met complexe systemen, ingewikkelde problemen 

en uitdagende casuïstiek. Als jij sterk staat, heeft dat rechtstreeks effect op de 

kwaliteit van zorg die jij biedt. Dat is jouw zorgkapitaal.  

Het is belangrijk om jouw zorgkapitaal te behouden voor de zorg 

Het doel 

Door Persoonlijk Leiderschap leer je sterk te (blijven) staan en te navigeren bij 

de problemen die je tegenkomt. Zo werk je met plezier en kun je jouw talenten 

blijven inzetten en ontwikkelen in de zorg. Jouw zorgkapitaal blijft behouden. 

Voor wie 

Gedragskundigen, artsen en andere zorgprofessionals. 

Wat is het 

Het ontwikkelen van Persoonlijk Leiderschap vergroot zelfinzichten en zelfzorg. 

Je krijgt meer innerlijk bewustzijn en staat sterker in wat jij wilt en te bieden hebt.  

Hoe werkt het 

In een individueel traject werken we samen aan jouw doel. Vaak kun je na 

enkele gesprekken weer zelf door. Soms duurt het traject wat langer. Na elk 

gesprek kijken we samen hoe jij verder wilt en stemmen het traject daarop af. 

Wil jij sterk (blijven) staan? Wees welkom. We maken een vrijblijvende afspraak 

online. Als we een match hebben, gaan we aan de slag. We maken in 

gezamenlijk overleg afspraken voor online of face to face contact. 

De meest recente informatie over tarief en vergoeding staan op de website 

zorgvoorjou.online 

 

Koester 
het kapitaal 

van 
zorgprofessionals 

 

 

Over mij 

Mijn naam is Daphne Kemner. De zorg heeft mijn hart. Ik heb 

jarenlange werkervaring in de zorg als gedragskundige, trainer 

Persoonlijk Leiderschap, seksuoloog NVVS en supervisor 

NVVS. 

Zorgprofessionals zijn vaak talentvolle mensen met brede 

schouders en een groot hart voor de zorg voor andere mensen. 

Jou versterken betekent direct de kwaliteit van zorg versterken. 

Dat is mijn missie. 

 
 

Wil jij je aanmelden of meer informatie?  
Kijk eens op de website of neem gerust contact op via info@zorgvoorjou.online 

 

https://zorgvoorjou.online/
mailto:info@zorgvoorjou.online

