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Academie voor Spiritualiteit 
 

Persoonlijk Leiderschap 2020 
Realiseren van buitengewone nieuwe mogelijkheden 

Start vrijdag 10 januari 
11 bijeenkomsten 

 

Olv. Drs. Loucas van den Berg 
 

 
 

Persoonlijk leiderschap is het ontwikkelen van een 
nieuwe navigatie op je leven en werk om 

buitengewone mogelijkheden te realiseren. 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Je leert 
 

- Emotioneel intelligent handelen naar jezelf en anderen. 
- Je groeipotenties kennen en ontwikkelen. 
- Een nieuwe zin in leven en werken vinden. 
- Een moreel kompas zijn. 
- Een nieuw paradigma vinden waarop je jezelf in de toekomst kan 

sturen. 
- Betrokken actie vanuit innerlijke grondslag. 
- Oude concepten en beperkende gedachten omvormen. 
- Van routinematig denken naar nieuw en creatief denken gaan. 
- Kwaliteitsinteracties: transparant communicatief interveniëren en 

risico durven nemen. 
- Onderscheid maken tussen ego en authentiek zelf. 

 
 
 

Hoe werken we  
 

Effectief leiderschap komt in dit leiderschapstraject tot stand door het 
ontwikkelen van emotionele intelligentie. Effectief leiderschap is 80 
procent emotionele intelligentie en 20 procent timemanagement. 
Emotionele intelligentie bestaat uit: 
 

a. Zelfbeeld: Lichaamsbewustzijn, je authentieke zelf, je visie, het 
vermogen om intuïtieve beslissingen te nemen, gezond gevoel 
voor eigenwaarde en reflectie, leven vanuit innerlijke grondslag, je 
grenzen en beperkingen kennen en belemmerende overtuigingen 
doorbreken.  
b. Initiatief durven nemen: Leren incasseren en verwerken. 
Transparant zijn. Attitude. Experimenteren en oefenen met 
nieuwe inzichten en gedragsvormen. Het aangaan van 
betrouwbare relaties waar je steun aan kunt ontlenen en die je 
nieuwe zelfbeeld spiegelen. 
c. Sociaal bewustzijn: Luisteren, afwisselend kunnen leiden en 
volgen, deel zijn van het geheel. Snel goed contact maken in 
gesprekken. De essentie van het gesprek benoemen.  
d. Synchroniciteit: De dingen op het juiste moment leren doen. 
Niet tegen aard, en levensritme van jezelf ingaan. Mens, harmonie 
en tijd vallen samen. 
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e. Anderen aanzetten tot ontwikkeling en groei, creëren zonder 
angst: Risico durven nemen. Anderen aanzetten tot creativiteit, 
inventiviteit en vernieuwing. Effectieve, ondersteunde en 
betrouwbare relaties erop na houden.  
f. Het werken met de vijf aspecten van inspiratie en bezieling: 
zoals door Loucas van den Berg beschreven in zijn boek De Diepe 
Vreugde van Manifestatie, een lees-, leer-, en wandelboek over 
bezieling, vormen de bouwstenen voor een nieuw kompas. 

 
 

Voor wie 
 

- Managers en leidinggevenden uit bedrijfsleven, onderwijs- en 
zorgsector breed die betrokken zijn in transitieprocessen binnen 
hun team of organisatie. 

- Werknemers die van werk willen wisselen of bestaand werk willen 
verdiepen, uitbreiden of omvormen. 

- Zelfstandig ondernemers beginnend of ervaren, die hun bedrijf, visie 
en paradigma willen afstemmen op een nieuwe visie en zelfbeeld. 

- Therapeuten die een eigen praktijk willen opzetten dan wel al een 
praktijk hebben en deze willen omvormen, uitbreiden of verdiepen. 

- Eenieder die met mensen werkt en hierin vanuit innerlijke grondslag 
en kompas wil navigeren in lijn met levensontwikkeling en -visie. 

- Eenieder die voor een grote of kleinere verandering staat in leven of 
werk en hierin vanuit innerlijke grondslag en kompas wil navigeren 
in lijn met de levensontwikkeling en -visie. 

- Voor professionals die anderen willen coachen op essentie en 
authenticiteit en het ontwikkelen van groeipotenties. 

- Het Persoonlijk Leiderschapstraject vormt tevens een module 
binnen de tweejarige opleiding tot Spiritueel Coach. 

 
 

Wat doen we verder?  
 

We betrekken literatuur en kunst in de ontwikkeling van ons 
authentieke Zelf.  We lezen relevante leiderschapsliteratuur en 
bezoeken een expositie om in een kunstzinnige waarneming te komen. 
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In de afgelopen leiderschapstrajecten hebben we onder meer 
bestudeerd: 
 

• J. Jaworski, Synchroniciteit. De innerlijke weg naar leiderschap, 
Christofoor 2011 (8e druk) 

• J. Jaworski, Oorsprong. De innerlijke weg naar kennis, Christofoor, 
2012 

• Joke J. Hermsen, Kairos een nieuwe bevlogenheid. Arbeiderspers 
2014; 

• Dirk de Schutter en Remi Peeters, Hannah Arendt, Politiek Denker, 
uitgeverij Klement 2015; 

• Martha Nussbaum, Politieke emoties. Waarom een rechtvaardige 
samenleving niet zonder liefde kan, Ambo 2014; 

• Martha Nussbaum, Mogelijkheden scheppen. Een nieuwe 
benadering van de menselijke ontwikkeling, Ambo 2016; 

• Frans Timmermans, Broederschap. Pleidooi voor verbondenheid, 
uitgeverij Podium 2015 

• Joseph Campbell, de Held met de duizend gezichten. De 
oorspronkelijke betekenis van de verhalen uit de godsdienst en de 
mythologie uitgeverij Contact 7e druk 2011 
 

Werkmaterialen: literatuur, schrijven, vormgeven, kunst, persoonlijke 
leerweg, waarnemingsoefeningen, visualisatie, energie- en 
ademoefeningen, groepscreaties.  
 

 
Lesdata en locatie 
 

We komen 11 keer bij elkaar op vrijdagen in sessies van 2,5 uur van 
11.30 tot 14.00 uur. Daarnaast werken we individueel thuis aan 
opdrachten en zijn er desgewenst consultaties. Een enkele keer is er een 
groepsopdracht.  
 

Data: 10  en 31 januari, 28 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni, 
3 juli, 4 september, 2 en 30 oktober.  
 
Locatie: Academie voor Spiritualiteit, Augustinusklooster aan de 
Graafseweg 274, 6532 ZV in Nijmegen. 
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Ervaringen van deelnemers 
 

Loucas is een betrokken coach, die helpt werk en privé in goede balans 
te krijgen en te houden. In het intakegesprek hebben we een duidelijke 
inventarisatie gemaakt van mijn hulpvraag en verwachtingen. Loucas is 
rechtdoorzee, houd je een heldere spiegel voor en geeft bruikbare 
handvatten om je persoonlijk verder te ontwikkelen. Hij zoomt samen in 
op de persoonlijke probleempunten en heeft hierbij een groot invoelend 
vermogen. Kortom een aanrader voor iedereen die meer uit zichzelf wil 
halen. (Pascal Teijgeler, technisch consultant) 
 
Loucas leerde me soepel te wisselen tussen maatschappelijk/universeel 
perspectief en individuele zelfreflectie, wat een belangrijk kenmerk is 
van persoonlijk leiderschap. (Peter van Leeuwen, secretaris Provinciale 
Staten) 
Loucas gaf me inzicht in het feit dat mijn kleine bekommernissen geen 
ruimte laten voor bevlogenheid. Ik ben helderder geworden en meer 
ontspannen en coherent gaan denken. Ik doorzie veel nauwkeuriger hoe 
ik werk en privé vormgeef en durf keuzes te maken die aansluiten bij 
mijn kern. (Vincent Dierix, HR consultant overheid) 
 
Met een ruime ervaring als marketing, project- en lijnmanager heb ik in 
dit traject geleerd op een nieuwe manier te manifesteren: niet enkel 
meer vanuit de techniek van mijn ervaring, maar ook vanuit mijn hart. 
Loucas bood mij een concrete en uitdagende leerweg van helder denken 
en aanwezig-zijn. Dit traject is voor mij vooral een training van mijn 
geest geweest en het beoefenen van een voortdurende bereidheid tot 
nieuw inzicht en handelen. Hierin kwam een enorm enthousiasme en 
creativiteit vrij. Het doorzien van oude patronen en strategieën in het 
werken met de ander en het diepe besef dat geen enkele individuele 
weg gelopen kan worden zonder de samenwerking met het geheel - het 
zijn slechts enkele aspecten van leiderschap waar Loucas ons dit traject 
in getraind heeft. (Monique Beemster, projectmanager marketing, 
trainer en coach persoonlijk leiderschap) 
 
De opgegeven literatuur sloeg aan, het bracht oude interesses wat mijn 
studie en de spiritualiteit betreft weer naar boven. Het studeren werd 
een behoefte, een soort honger, die ook gevoed werd door de 
verbindingen die tijdens de lessen gelegd werden met het leven en met 
mijn eigen proces. (Jan Koers, sociaal agoog) 
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De manier van leren is uniek: iedere les is er een onvermoede 
mogelijkheid die aangesproken wordt. Je leert prompt te handelen, 
voortdurend innerlijk werk te doen en gevoel voor gemeenschap te 
ontwikkelen. Ook kunst is een onderdeel van persoonlijk leiderschap. Zo 
heb ik van Loucas geleerd om helder te communiceren. Oftewel: bezield 
te spreken!  (Annemarie Heuver, docent en supervisor HBO) 
 
 

Kosten De kosten voor dit Leiderschapstraject bedragen 3000 euro. 

Deze trajecten worden regelmatig deels dan wel volledig, vergoed door 
de werkgever. Een persoonlijk consult met Loucas van den Berg ad €120 
is voorwaarde voor deelname en wordt separaat in rekening gebracht. 
Een aparte kwitantie hiervan wordt op verzoek toegezonden.  
Voor nadere informatie neem contact op via 
info@academievoorspiritualiteit.nl of bel tijdens kantooruren naar 
06-46372087 (Loucas van den Berg). 
 
De CD de Healing Voice en de drie boeken van Loucas van den Berg: de 
Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees-, leer- en wandelboek over 
Bezieling en het boek De Helende Stem alsmede het boek Kandinsky en 
het opbloeien van de Vrije Geest,  behoren tot het verplichte les- en 
studiemateriaal. Aan te schaffen via de website: 
https://academievoorspiritualiteit.nl/boeken-en-cds/ 
 
 
 
 
 
 
Drs. Loucas van den Berg (1960) is kunstenaar, psycholoog, spiritueel therapeut, 
historicus en inmiddels 25 jaar werkzaam als team- en personalcoach, trainer en 
bedrijfsadviseur. Hij schreef in de afgelopen tien jaar vier 
succesvolle handboeken over kunst en waarneming, helende stem en 
communicatie, bedrijfscoaching, persoonlijk en innovatief leiderschap en bezieling, 
beroepsheroriëntatie en loopbaanbegeleiding. Binnen de Academie voor 
Spiritualiteit voorheen de AMEG, heeft Loucas de afgelopen 25 jaar naast tientallen 
jaartrainingen en opleidingen op het vlak van persoonlijk en bezielend leiderschap, 
helende stem en zielengenezing, kunst en waarneming, talloze mensen individueel 
ontvangen voor (zaken)advies en begeleiding in verandertrajecten alsook ouders 
met kinderen en echtparen voor relatietherapie. Loucas is geïnteresseerd in 
cultuurpsychologische vraagstukken. 
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