
Ellen Soentken 
ellensoentken.nl 
En nu is het jouw beurt

Een 2 daagse 
fun & praktische  
training voor alles 
wat je nodig hebt 
voor een carrière 
met lef en lol

Met de power en fun van de 7 Ondeugden

9,5 waardering

DE 7 ONDEUGDEN
VAN VROUWELIJKE MANAGERS
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Deze compacte training geeft je precies wat je nodig hebt om
 zelf van je volgende promotiekans een 
persoonlijk succes te maken. In deze training zul je: 
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 Ontdekken wat het verschil is tussen een succesvolle 
promotie en een dure teleurstellende flop 
Een gedetailleerde tijdslijn en plan krijgen waarmee je 
jezelf goed neerzet bij de juiste mensen. Check! 
Een hapklare toolkit met stap-voor-stap 
oefeningen krijgen waarmee je de promotie machine 
aan de praat krijgt (en waarmee je tijd, geld en kansen 
creëert) 
Dat unieke aan jou ontdekken waar iedereen op zit te 
wachten.  
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Als je nog niet aan promotie hebt gedacht omdat het 
kantoorgedoe je tegenhoudt...
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Dan zul je echt dol zijn op mijn 4 sleutels waarmee je 
jouw ambitie uit je hoofd bevrijdt en in de handen en 
gedachten brengt van de mensen die graag voor je 
willen werken en die je zullen steunen en helpen.  

Klik op de button hieronder en krijg direct toegang tot 
de eerste videotraining waarin ik je vertel hoe m'n 
eerste carrière totaal verkeerd liep en wat ik deed om 
mijn werk en levenslot weer ten goede te keren. 

Krijg nu toegang

http://www.ellensoentken.com/jouw-beurt
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Curriculum

Samen zullen we 2 dagen full time onze vrouwelijk 
leiderschapsvaardigheden en inzichten trainen, tips & tricks 
delen, meer ontdekken over onszelf en wat we in ons hebben.
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De 7 Ondeugden van vrouwelijke managers training 
wordt gegeven op de inspirerende locatie Landgoed De 
Horst, Driebergen door Ellen Soentken. Ellen is de 
bedenker van het 7 Ondeugden Persoonlijkheidstype 
Model en auteur van de Bestseller De zeven ondeugden 
van vrouwelijke managers.

Dit is wat we in de 7 Ondeugden training gaan doen:
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Module 0  
Instant toegang tot jouw persoonlijkheidstype profiel. 

Een van de grootste angels in de loopbaan van 
vrouwelijk managers is de onzekerheid in het 
kantoorgedoe tussen jou en de anderen. Wie ben je? 
Welke tools en lessen heb je nodig om op je best te 
zijn? Wat voor carrière stap past nu het beste bij jou? 
Zal dit goed uitpakken met jouw specifieke 
behoeften? 
Denk aan deze module als een basis voorwaarde om 
aan de slag te gaan in vrouwelijk leiderschap en 
specifiek hier in de 7 Ondeugden training. Je krijgt 
toegang tot een online persoonlijkheidstype profiel 
(naar aanleiding van een online test die je mag maken) 
en een persoonlijke duiding van jouw kracht, 
leiderschapsvoorkeur, allergieën en groeifase door 
Ellen Soentken. Je leert aan de hand van online 
video's hoe je je zelf sterker neer kunt zetten.  
Je krijgt een persoonlijke intake met Ellen Soentken 
over wat je wilt gaan bereiken als eerstvolgende stap 
in je loopbaan. Als je weet waar je kracht ligt en wat je
wilt kun je je tijdens de live training focussen op hoe 
je dit het beste kunt gaan bereiken.  
Je bent zelfverzekerd over wie je bent en wat je wilt 
en je zult steun krijgen en het geluid horen van de 
goede buzz over jou. 

P. 5
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Module 1 
Alles wat je moet weten over jou en 't leidinggeven aan mensen
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Geen gegok meer. Ik ga je va a tot z vertellen over wat 
er bij komt kijken om goed leiding te kunnen geven 
aan mensen. 
Je krijgt een duidelijk overzicht van verschillende 
mensen en hun behoeften als voorbeeld en ziet hoe je 
je eigen strategie kunt maken aan de hand van jouw 
mensen en jouw loopbaandoel. Hierdoor ben je er 
klaar voor om de puzzels bij elkaar te plaatsen, 
zonder moeite.
Je hebt een helder beeld van jezelf en de 
leiderschapsbehoefte van de mensen om je heen. Je 
weet hoe je met jouw persoonlijkheid en 
leiderschapstalenten een promotie kan realiseren en 
als je zou willen kun je al de eerste stap van je plan 
zetten...
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Module 2 
Persoonlijk Presenteren 
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Je leert hoe je jezelf op verschillende manieren sterk 
en authentiek neer kunt zetten. Ik zal je laten zien 
hoe bij jou de archetypen Maagd, Hoer, Kwezel en 
Heks een enorme impact hebben op jouw 
communicatiestijlen, en overwicht in de zaal. 
Ik laat je zien hoe enorm krachtig de symbolische 
lading is van de archetypen en hoe je daar gebruik 
van kunt maken in je gesprekken, emails en 
voorstellen.  
In deze krachtige module leer ik je hoe je je non 
verbale en verbale communicatie kunt aanscherpen 
zodat je mensen uitnodigt om JA te zeggen. 
Ik laat je aan de hand van oefeningen ook zien hoe jij 
zelf overeind blijft staan en respect krijgt van de 
meest moeilijke duiveltjes en judas-jes van je kantoor. 

Vlnr. Ellen presenteert, Archetypen Maagd, Hoer, Kwezel en Heks
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Module 3 
Kantoorpolitiek
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Je leert hoe je mensen een gevoel van verbinding met 
jouw goede naam en persoonlijkheid kunt geven.  
Er zijn hele veel verschillende manieren om de buzz 
rondom jouw persoon op te bouwen. En we gaan het 
hebben over ieder onderdeel, inclusief de kern- 
elementen van de kantoorpolitiek die je niet mag 
vergeten.  
Plus ontdek hoe je promotors, mentoren en 
strategische partners het beste kunt benaderen zodat 
 zij je kunnen helpen om meer mensen te bereiken en 
meer support en een beschermend netwerk te 
kunnen onderhouden. Je kent meer, je weet meer, je 
bespaart jezelf een hoop tijd en onnodige risico's. 
Meer tijd voor dit bijvoorbeeld (foto van een oud 
cursiste): 
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Module 4 
Case work
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Je weet wie je bent, waar je naartoe wilt en hoe je dit 
kunt realiseren. Maar nu je de puzzel bijna af hebt kan 
het zijn dat je nog wat innerlijke blokkades voor je 
succes ontdekt. Ik leer je om op een speelse en soms 
zeer diepe manier je blokkades te erkennen en te 
elimineren. Eindelijk ben je er klaar voor om succes in 
je leven te ervaren. Je trekt het aan. Je druft het aan. 
En je kunt het aan.  
Deze module is een van de mooiste modules van de 
training want hier hebben we de vrijheid, 
ongedwongenheid en veiligheid om dat ter tafel te 
brengen en mee aan het werk te gaan wat we nodig 
hebben om door te kunnen. Succes vanuit het hart.  
Je hebt een presence en een plan om trots op te zijn 
en hierdoor vind je het super om je ambitie en plan te 
delen met anderen. Maar nu met meer 
zelfverzekerdheid, charme en veel meer effect en 
positieve buzz! 
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Bonus
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Na de training zal Ellen Soentken af en toe contact 
met je opnemen om te kijken of je een peptalk, 
praktische tips of een frisse blik op je persoonlijke 
effectiviteit, vrouwelijk leiderschap nodig hebt. 
Je krijgt gedurende 1 jaar gratis toegang tot de 7 Vices 
Insider online training van Ellen Soentken. Daarin 
staan onder andere deze online trainingen:
Alles over archetypen van de 7 Ondeugden
Je eigen persoonlijke professionele website maken (in 
1 uur en onder de euro 100,-)
Professionele uitstraling voor je online profielen
Sales met de 7 Ondeugden
HR met de 7 Ondeugden

Aanmelden

http://www.ellensoentken.com/nl/vrouwelijk-leider/


Copyright Ellen Soentken, 2016

Reviews
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Over de 7 Ondeugden trainingen van Ellen Soentken
Haar twee daagse programma op Landgoed De Horst is zeer 
waardevol. Het geeft je eeuwigdurende inzichten zowel zakelijk als 
voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik beveel dit programma hoog aan 
bij ieder die zijn perspectief effectief wil verbreden.  

Sofie Simao HR adviseur Stibbe

Ik heb met Ellen meerdere keren gewerkt, als persoonlijke coach en 
in workshops. Ellen is zeer gemotiveerd, workshops en coaching 
sessies zijn op maat gemaakt. De tips en tricks die ze geeft zijn echt 
effectief in de praktijk. En Ellen is altijd bereid je te voorzien van 
feedback, ook achteraf.  

Anjo Wielemaker Finacieel directeur Flynth Adviseurs en Accountants

Zeer instructief. In het benoemen en structureren van ervaringen. 

Carina Hilders, 
Gynaecologist, Reinier de Graaf Groep 
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Aanmelden 
- want, je laat niet nog een promotie aan je neus voorbij gaan-
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De 2 daagse 7 Ondeugden training op Landgoed De 
Horst, Driebergen
Lunchbuffet, locatie en lesmateriaal
Gesigneerd boek De zeven ondeugden van 
vrouwelijke managers, van Ellen Soentken
Handout 7 Ondeugden Lifesaver
1 persoonlijkheidstype test (de 7 Ondeugden)
Persoonlijke e-coaching met Ellen
1 jaar toegang tot de 7 Vices Insider online trainingen

Euro 995,- excl btw 

Betalen in 12 termijnen is ook mogelijk euro 83,-/per 
maand. Geef dan aan "In 12 termijnen" bij je aanmelding. 

Aanmelden

http://www.ellensoentken.com/nl/vrouwelijk-leider/


OVER ELLEN SOENTKEN
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Ik  ben een 'Make it Happen' trainer van 
vrouwelijke managers & ondernemers 
die gelooft dat succes komt met 
de juiste ontwikkeling en tools. 

Ik hou ervan om gemotiveerde vrouwen zoals jij te helpen 
om je positie te verstevigen en de beste resultaten neer te 
zetten, door jou stap voor stap te laten zien hoe je een 
solide carriere theorie kunt toepassen op jouw unieke
loopbaan.

Over de 7 Ondeugden training
Wat is de sleutel naar een succesvolle loopbaan? Je 
netwerk, zelf en mensenkennis en je 
leiderschapsvaardigheden. Maar om de steun van deze 
mensen te krijgen is gemakkelijker gezegd dan gedaan.  

Je kunt zelf met vallen en opstaan dit proces ontdekken, 
maar het kost je maanden zo niet jaren. Met de 7 
Ondeugden training vul je in twee dagen je hele toolkit 
aan leiderschapsvaardigheden en je ontdekt technieken 
om je netwerk te vergroten. 

Aan de slag >>
P. 13

http://www.ellensoentken.com/nl/vrouwelijk-leider/
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- je laat niet nog een promotie 

aan je neus voorbij gaan-
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Aanmelden

http://www.ellensoentken.com/nl/vrouwelijk-leider/

