
Theaterregisseur Bert Barten en communicatie-expert Floor de Ruiter creëerden samen een 
krachtig en verdiepend programma voor persoonlijke transformatie & communicatie: Met Lea-
dership on Stage zal je zelf een verandering ondergaan, maar ook in staat zijn om een impuls 
af te geven voor verandering om je heen.

Leadership on Stage bereidt je voor om op een dieper niveau de dia-
loog aan te kunnen gaan met je klanten, je medewerkers of je team. 
Om dit goed te kunnen doen is het essentieel om verbinding te maken 
met anderen, maar ook met jezelf. In dit programma wordt hiervoor 
de combinatie gemaakt tussen twee elementen: Mindfulness – om de 
verbinding met jezelf te maken, en Communicatie – om op een dieper 
niveau de verbinding met anderen aan te gaan.

PERSOONLIJKE GROEI ÉN PROFESSIONELE ONTWIKKELING 
Kernelementen van het programma:
•   ValueFraming: de rationele kant van Leadership on Stage
	 •	Inleven:	het	beleven	van	de	perspectieven	van	je	publiek.
	 •	‘Krachtige	dialoog’	in	5	stappen.
	 •	Dialoog	en	speech	training	met	video	feedback.

•   Present: de belevingskant van Leadership on Stage
	 •	Mindfulness	en	awareness:	stilte	en	éénpuntige	aandacht.	
	 •	Ervaringsleren:	verkenning	van	je	eigen	presentatie.
	 •	Storytelling:	levencycli	herkennen	met	de	Reis	van	de	Held.

Leadership on Stage is een intensieve week waarin aspecten van professionele communicatie, 
mindfulness en persoonlijke transformatie samen komen om een nieuwe vorm van leiderschap te 
inspireren. U gaat ontspannen naar huis met een heldere geest boordevol inspiratie, een rugzak met 
gereedschappen om krachtige dialogen en toespraken te houden plus oefeningen en tips om in het 
dagelijks leven mindfulness te kunnen beoefenen.

“In de wonderlijke week die we 
samen hebben mogen ervaren, 

heb ik zelden iemand fluisterend 
zoveel horen zeggen.” 

Leo Zwieserijn

INSPIRERENDE LOCATIE: 
CHATEAU DE GRESSOUX 
Chateau de Gressoux is een karakteristiek basic landhuis, 
gelegen op de top van een heuvel, middenin een  beschermd 
natuurgebied	in	het	kleurrijke	paradijs	van	de	Haute	Saône.	
Het	landhuis	ligt	op	de	weg	van	Auxon	naar	Bougnon,	op	nog	
geen	8	km	van	de	hoofdstad	Vesoul	en	650	km	van	Utrecht.	
(www.gressoux.com)

LEADERSHIP ON STAGE

LEADERSHIP	ON	STAGE

 Vergroot je impact en overtuigingskracht.
 Durf jezelf te laten zien. 
 Creëer de beslissende impuls voor transformatie van jezelf, 

 je eigen organisatie of die van je klant.



DE PRESENT METHODE  
Om ruimte te kunnen scheppen in jezelf werkt de 
Present methode met 3 thema’s:

1. Mindfulness en Awareness
Voor de versterking van concentratie en aandacht putten we inspiratie uit de vele meditatie technie-
ken	die	er	zijn.	Voornamelijk	wordt	er	gewerkt	met	de	‘mindfulness	with	breathing’-methode	en	de	
éénpuntige	aandachtsmethode.

2. Ervaringsleren
Men leert het beste door te ervaren. We leren technie-
ken die acteurs gebruiken op het podium. Oefeningen 
in het jezelf durven laten zien door middel van diverse 
presentatie 
technieken, aanwezig durven zijn, awareness oefenin-
gen die het verschil maken tussen kijken en zien, luiste-
ren en horen, en dat allemaal zonder te oordelen.

3. Storytelling
We bekijken de fases die een ieder van ons doormaakt 
aan	de	hand	van	De	Reis	van	de	Held	van	Joseph	
Campbell.	We	leggen	deze	cyclus	op	ons	eigen	verhaal	
om ons inzicht in ons handelen te geven.

Twee methodes bieden de basis voor Leadership on Stage: 

DE VALUE FRAMING METHODE 
Succesvol veranderen met sterke, autonome mensen vraagt om effectieve 
leiders en een krachtige dialoog. Geen gepolder maar doorbraken die we met 
elkaar creëren. In de recente geschiedenis is er geen verandering zo groot 
geweest	als	de	transformatie	van	Zuid	Afrika;	vanaf	de	apartheid	een	diep	
verdeeld land op de rand van een burgeroorlog, naar een stabiele democra-
tie. Mandela bereikte zijn doelen door de kracht van communicatie. Met inle-
vingsvermogen	én	overtuigingskracht	wist	Mandela	mensen	te	bereiken	en	te	
motiveren bij te dragen aan een nieuw land. Mandela communiceerde niet uit 
de	losse	pols,	maar	zeer	zorgvuldig	en	methodisch.	Een	great	communicator	
die zijn rol als verbinder uiterst serieus nam en daarmee voor communicatie 
met	grote	groepen	een	nieuwe	standaard	zette.	Aan	de	hand	van	het	boek	
ValueFraming leren deelnemers zijn communicatiemethodes.

ValueFraming is een vertaling van de processen en technieken voor het spontaan creëren van veel-
zeggende	dialogen.	De	workshop	is	concreet	en	praktisch	vormgegeven	zodat	iedereen	de	lessen	
die wij van Mandela leren in zijn of haar eigen omgeving kan toepassen en daarmee het voortouw 
kan nemen om de beslissende stap vooruit zelf te zetten. Ieder individu en organisatie kan met deze 
inzichten zijn of haar communicatiekracht en verbinding met anderen enorm versterken.

“Ik kreeg net een erg positieve reactie 
van de klant waar ik vanmiddag een 

brainstorm had. Daar heeft onze week 
een groot aandeel in gehad!”

- Michiel van den Broek 

LEADERSHIP	ON	STAGE

 Klaar om de dialoog te starten die je toekomst zal veranderen?



“Ik draag kostbare herinneringen 
bij me aan jullie en deze onverge-

telijke week in Gressoux.” 
- François Peters

VOOR CONTACT EN BOEKINGEN:
Mail	of	bel	Esther	Bernart:
info@iampresent.nl
06	-	144	272	19

www.iampresent.nl
www.flyingelephants.nl
www.valueframing.nl

PRESENT	is	een	divisie	van:
The	Courage	Company	BV
Brouwersgracht	138
1013	HA	Amsterdam

LEADERSHIP	ON	STAGE

BERT BARTEN
Entrepreneur,	theater-,	muziek-	en	filmmaker	Bert	Barten	is	zijn	hele	leven	
lang al geïnteresseerd in het achterland van de geest. Gedachten worden 
woorden,	woorden	worden	acties,	acties	worden	gewoontes.	Je	gewoontes	
vormen je karakter, je karakter wordt je lot. “Wat we denken is wat we wor-
den.”	Die	ontstaanscyclus	en	wat	er	onderweg	kan	gebeuren,	wat	er	nodig	
is voor een project, voor de mens en de wereld om tot volle bloei te komen, 
heeft	altijd	een	vooraanstaande	rol	gespeeld	in	zijn	werk.	Nu	komen	al	deze	
lijnen	bij	elkaar	in	de	door	hem	ontworpen	training	“Present”	(www.iampre-
sent.nl). Met vakmensen uit allerlei disciplines worden er inspirerende dagen 
georganiseerd rondom het creatie proces en het moedig en vol aanwezig 
zijn in het nu.

FLOOR DE RUITER
Floor	de	Ruiter	is	expert	op	het	gebied	van	organisatie-	en	communi	catie-
cultuur.	Hij	helpt	organisaties	op	een	constructieve	manier	door	lastige	veran-
deringsprocessen. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan en toegepast 
als	manager	en	consultant	bij	complexe	organisaties	als	KPN,	NOS	en	Politie	
Nederland.	Hij	heeft	15	jaar	toegewerkt	naar	zijn	communi	catiemethode,	
voor een nieuwe generatie leiders, die op een andere manier willen commu-
niceren.	Floor	de	Ruiter	is	de	grondlegger	van	ValueFraming©	en	schrijver	
van het gelijknamige boek (www.valueframing.nl). Vanuit zijn ervaring met 
het	oplossen	van	communicatieconflicten	heeft	hij	de	flow	van	een	spontaan	
persoonlijk gesprek gedecodeerd en vertaald naar een nieuwe methode voor 
effectieve, persoonlijke en professionele communicatie.

Data:  		 	 		30	aug	-	6	september	2015
Deelnemers: 		 		Maximaal	10
Voorbereiding:		 		Persoonlijke	waardescan	(online	in	te	vullen)	
	 	 	 		Persoonlijke	case:	waar	wil	je	een	doorbraak	creëren?

Leadership on Stage is een samenwerking tussen Present en Flying Elephants.


