
Trainingsmodule  De kracht van je eigen verhaal  
Hoe kan jouw verhaal de kracht zijn in je vrouwelijk leiderschap & authenticiteit? 

 

 

 

Welk verhaal uit jouw persoonlijke geschiedenis krijgt nog geen stem? Welk verhaal 

mag er niet zijn en welk deel van jezelf sluit jij daarmee uit? Of welk verhaal vertel je 

juist wel, zodat je niet stil hoeft te staan bij het verhaal dat er niet mag zijn?  

Wie ben jij en wat is er nodig om volledig in je eigen kracht te staan? Het benutten van 

de kracht van wie jij bent, begint bij het herkennen van je eigen verhaal en authenticiteit. 

Pas jij je teveel aan, dan raak je een stukje van jezelf kwijt en ontstaan er gevoelens 

van onveiligheid, afwijzing en uit verbinding raken. Die gevoelens beïnvloeden jouw 

gedrag. Hoe kan je insluiten wat je bij je draagt en dat benutten als jouw eigen unieke 

kracht? Compassievol met jezelf omgaan en je eigen verhaal durven aankijken is een 

eerste stap in die zoektocht.  

Tijdens deze workshop ga je op compassievolle wijze contact maken met jouw 

verhaal om je eigen kracht en authenticiteit te ontdekken, zodat je kunt zijn wie je 

werkelijk bent.  

 

Wat leer je? 

 Stem geven aan je eigen verhaal. 

 Inzicht krijgen in hoe het leven je gevormd heeft en je verhaal als krachtbron te 

gebruiken 



 Herkennen van eigen patronen van aanpassing en overleving. 

 Wat heeft het aanpassen gekost en wat heb je uitgesloten in jezelf? 

 Wat mag weer een plek krijgen in je eigen levensverhaal zodat je je volledige 

potentie kunt benutten. 

 

Programma 

De eerste dag staat in het teken van de vraag ‘wat is mijn verhaal echt?’ En gaan we 

aan de slag met wat er nog niet in jouw verhaal kon worden benoemd, aangekeken, 

verteld. 

Op dag twee ontdekken we de kracht van stem geven via jouw verhaal aan wat jou 

drijft, wat jouw essentie is.  

 

Data 2 

De 2-daagse training vindt plaats: 

Dag 1: Vrijdag 11 februari 2022 van 09.30 – 17.00 uur  

Dag 2:  Zaterdag 12 februari 2022 van 09.30 -17.00 uur 

De training is alleen als een 2-daagse training te volgen.  

 

Werkwijze 

Wij werken met een groepsgrootte van max 16 deelnemers, zodat er ruimte is voor 

ieders verhaal.  

Wij werken vanuit het bieden van veiligheid en vertrouwen, nieuwsgierigheid en 

openheid. Het principe van ervarend leren staat centraal. Theorie wordt gebruikt om 

het ontstane bewustzijn onder woorden te brengen. Wij werken vanuit een 

systeemgerichte benadering waarbij de dynamieken van in- en uitsluiting van je eigen 

verhaal worden onderzocht, om zo je eigen authenticiteit en kracht te (her)vinden. 

Wij werken in kleine groepen van maximaal 16 deelnemers, om diepgang in het eigen 

leerproces te stimuleren en optimale veiligheid en vertrouwen te bieden. Het 

programma vindt doorgang bij minimaal zes deelnemers. 

 

Geïnteresseerd in deelname aan de trainingsmodule of vragen? 

 Bel of mail gerust. info@wijzijenik.nl    www.wijzijenik.nl 

Shielta Ramautarsing: M 06 21713139  

Karin van Barneveld  : M 0651301743  

 

mailto:info@wijzijenik.nl


Locatie 
De locatie wordt nader bekend gemaakt. Het wordt een inspirerende locatie in 

omgeving Den Haag/Rotterdam/Utrecht. 

Jouw investering:  
Voor particulier: € 299,- 

Voor zzp-er of ondernemer : €325,- exclusief  21% btw 

Voor werkgevers: € 499,- exclusief 21% btw 

U ontvangt het boek  ‘De kracht van Zijn wie ik ben’, auteur Shielta Ramautarsing 

Voor koffie, thee, versnaperingen tijdens de dag wordt gezorgd. U dient zelf voor een 
lunch te zorgen.  
 

Na aanmelding ontvang je een factuur. Jouw aanmelding is definitief na betaling van 

de factuur. Boekingen voor de training kunnen niet geannuleerd worden. Wel is het 

mogelijk bij verhindering een plaatsvervanger jouw plaats in te laten nemen, mits dit 

uiterlijk 24 uur voor aanvang van de trainingsmodule schriftelijk is medegedeeld aan 

de trainers.  

 

Over de trainers 

Shielta Ramautarsing haar eigen levenservaringen vormen de drijfveren om zich in te 

zetten voor gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. Zij doet dat door je te 

empoweren om in je eigen kracht en leiderschap te staan. In 2014 heeft zij haar eigen 

coachings- en trainingsbureau opgericht. Zij heeft Andragogie gestudeerd en 

daarnaast diverse opleidingen binnen het Management, Coaching, Communicatie, 

NLP, Transactionele Analyse en Systeemdenken gevolgd. Haar grootste leerschool is 

echter het leven zelf.  

Shielta zet zich tevens in als inspirator en rolmodel om taboe onderwerpen 

bespreekbaar te maken en is auteur van het autobiografische boek “De kracht van 

Zijn wie ik”; inzichten uit levenslessen. 

Karin van Barneveld heeft in haar loopbaan binnen het bedrijfsleven vaak te maken 

gehad met zich moeten aanpassen aan de heersende norm. Zij heeft met vallen en 

opstaan geleerd haar eigen norm te zijn en daarin haar eigen authenticiteit gevonden. 

Dat gunt ze ook anderen. 

Karin is yogadocent, internationaal certificeert NLP trainer, Systeem opsteller én 

schilder. Daarnaast werkt zij in het bedrijfsleven als facilitator of Transformation. Zij 

begeleidt leiders om vanaf  hun plek een betekenisvolle bijdragen te leveren aan een 

duurzame en eerlijke samenleving. Zij werkt op freelance basis samen met Shielta 

als trainer omdat beide vrouwen een zelfde passie delen: Empowerment door 

persoonlijk leiderschap   


