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PRAKTISCHE INFORMATIE & INSCHRIJVEN
De training wordt georganiseerd 
in drie weekenden:
11-13 januari 2013
22-24 februari 2013
5-7 april 2013

Een weekend duurt van vrijdagavond 
tot zondagmiddag. Je bent alle drie 
de weekenden aanwezig.

Locatie eerste en tweede weekend:
Klooster Zusters Karmelietessen 
van het Goddelijk Hart van Jezus
Bekslaan 9-11
2114 CB Vogelenzang

Locatie derde weekend:
Youth for Christ Nederland
Hoofdstraat 260
3972 LL Driebergen

VOOR wIE
De training is voor kerkelijk actieve jongeren van 18-30 jaar. Zowel jongeren die 
de training voor het eerst volgen als jongeren die de training al wel gedaan hebben. 
Jongeren die een leidinggevende rol hebben op de WJD zijn speciaal uitgenodigd! 

JONG KATHOLIEK LEIDERSCHAPSTRAINING

OVER JONG KATHOLIEK 
Jong Katholiek is de jongerenafdeling 
van de Nederlandse kerkprovincie 
en organiseert activiteiten zoals de 
Katholieke Jongerendag en de Wereld-
jongerendagen. Jong Katholiek brengt 
jongeren samen en helpt hen Christus 
en zijn Kerk te leren kennen. De leider-
schapstraining wordt georganiseerd 
in samenwerking met Xpand.

PRIJS
De kosten van de leiderschapstraining 

bedragen 400 euro per persoon (all-in).

We helpen je bij het vinden van sponsoring.

Inschrijven en informatie opvragen kan, 

door te mailen naar julie@jongkatholiek.nl

ontwerp: Impulsar
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Na succesvolle eerdere edities, is er in 2013 weer een leiderschapstraining voor jongeren! 
Jongeren die verantwoordelijkheid nemen in werk, Kerk en samenleving zijn hard nodig. 
Ga je naar de WJD? Dan is de leiderschapstraining een perfecte voorbereiding! 
Ook jongeren die de training al eens gevolgd hebben, zijn welkom. Voor jou is de training 
een mogelijkheid tot verdieping. Je kijkt terug op je proces van een aantal jaren geleden, 
gaat hierover met anderen in gesprek en scherpt je plannen aan, zodat je opnieuw 
gemotiveerd je leiderschapstalent kunt blijven inzetten. Pak jij deze kans?
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VOOR HET EERST
Waarom jij de leiderschapstraining moet 
volgen: met professionele training, 
opdrachten en coachingsgesprekken 
krijg je inzicht in je talenten en waarden. 
Je ontwikkelt jouw visie voor beroep, 
relaties, Kerk en samenleving. Hoe wil jij 
groeien? Het gehele traject wordt je 
begeleid door een persoonlijke coach. 
Ervaringen van deelnemers laten zien 
dat de leiderschapstraining een verrij-
king is voor je persoonlijke ontwikkeling 
en toekomstvisie! 

OP HERHALING
Waarom jij de leiderschapstraining 

nog een keer moet volgen:

Je hebt jezelf leren kennen als leider en 

een visie ontwikkeld hoe je kunt groeien 

in leiderschap en welke doelen je wilt 

bereiken. Dit jaar ga je terugkijken en je 

persoonlijk plan voor groei in leiderschap 

aanscherpen. Ook kijk je terug op de visie 

die je hebt ontwikkeld om vervolgens 

met frisse blik naar de toekomst te kijken. 

Hoe kun jij verder groeien?

THEMA’S
Mijzelf kennen 
als leider
Inzicht krijgen in eigen 
talenten en waarden, 
ontwikkelen en aanscher-
pen van een persoonlijk 
ontwikkelingsplan en een 
toekomstvisie opstellen 
en aanscherpen.

Groeien 
in leiderschap
Ontwikkelen en bijstellen 
van een persoonlijk plan 
voor groei in leiderschap, 
omgaan met macht en 
autoriteit en het ontdek-
ken van je angsten in 
leiderschap.

oMGaan Met 
Groepsprocessen 
en teaMbuildinG
Motiveren van teamleden, 
begrijpen van groeps-
dynamiek, omgaan met 
conflicten en de betekenis 
van dienstbaar leiderschap 
ontdekken.

bEzINNING
In elk weekend is er tijd voor bezinning, viering en gebed; momenten om 

de thema’s door te laten dringen tot je hart en ze bij God te brengen. Er is ieder 

weekend gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening 

en je kunt in alle rust proberen Gods stem te verstaan: Hoe roept Hij jou tot 

dienstbaar leiderschap? Hoe kun je Hem volgen?


