
HOE KRIJG IK ZE ZOVER?
HOE MOTIVEER IK MIJN MENSEN?
HOE ZET IK EEN TEAM OP SCHERP?
HOE COMMUNICEER IK ONDUBBELZINNIG?
HOE ZORG IK DAT IEDEREEN DE AFSPRAKEN NAKOMT?

Jan van Setten
GLASHELDER 
LEIDERSCHAP

7 ONLINE TRACKS RIJK GEVULDE BIBLIOTHEEK LIVE MEETUP
(CENTRAAL IN NL)



JAN VAN SETTEN:  
GLASHELDER LEIDERSCHAP
In dit programma laat Jan van Setten je zien hoe je mensen meekrijgt.  
Allemaal, stuk voor stuk. In bijvoorbeeld een veranderproces, of gewoon  
bij het nakomen van dagelijkse afspraken. Je ontdekt hoe je als leiding
gevende de juiste snaar raakt. De motivatie prikkelt. Slim omgaat met  
ontwijkgedrag, getreuzel en weerstand. Glashelder leidinggeeft en je  
persoonlijke impact vergroot. 

IN DIT PROGRAMMA KRIJG JE

7 online tracks van 25-30 minuten, met: 
• Korte, pakkende video’s van Jan van Setten 
• Zelftests, oefeningen en checklists  
• Per track: één stevige doeopdracht voor jezelf en je team
Een online bibliotheek vol verdiepingsmateriaal:
• Langere videocolleges van Jan van Setten
• Geselecteerde artikelen
• Uitgebreide tests
Een live meetup met Jan van Setten (1 dagdeel, midden in het land)

TRACK #1: SNELLE DNA TEST  
VOOR JOUW TEAM

SAMENVATTING
We trappen af met de snelste diagnose denkbaar.  
Je test jouw huidige situatie aan de hand van twee 
ijzersterke vragen. Daarmee zet je je team én jezelf  
op scherp. In nog geen half uur. 

JE LEERT
•  Hoe je het onderscheidend vermogen van je team 

helder krijgt
•  Hoe je een gezamenlijke doel stelt
•  Wat er nodig is om de neuzen dezelfde kant op  

te krijgen

JE KRIJGT
•  Heldere uitleg in video’s van Jan
•  Twee tests voor jezelf en je team 
•  Een paar aangenaam confronterende vragen  

om op te kauwen

DOE OPDRACHT
Een praktische tool om  
samen met je team het  
DNA scherp te zetten



TRACK #2: GLASHELDER  
COMMUNICEREN

SAMENVATTING
Om mensen mee te krijgen, kun je maar één middel 
inzetten: communicatie. In deze track leer je de 
kneepjes van het glashelder communiceren. Vergroot 
je impact door het kiezen van slimmere woorden. 

JE LEERT
•  Hoe het kan dat mensen je nog niet blind volgen.
•  Wat je moet doen om een helder en sluitend verhaal 

te vertellen.
•  Hoe je je baas uit de tent lokt om ook naar jou toe 

veel beter te communiceren.

JE KRIJGT
•  Korte, pakkende colleges van Jan van Setten.
•  Twee hulpmiddelen om jouw communicatie stijl 

compleet te maken.
•  Een verhelderende oefening over hoe je een  

beslissing veel beter overbrengt.

DOE OPDRACHT
Een checklist die je meteen  
kunt gebruiken in de volgende  
vergadering. 

TRACK #3: HOE KRIJG IK  
ZE ZOVER?

SAMENVATTING
Vroeg of laat krijg je te maken met mensen die niet 
met je mee willen, durven of kunnen. Hoe krijg je 
hen toch aan boord? In deze track leer je mensen 
stap-voor-stap te winnen voor jouw plan. 

JE LEERT
•  Dat mensen op grofweg 5 manieren naar een  

verandering kunnen kijken.
•  Hoe je elk niveau van (niet)betrokkenheid  

beantwoordt met een aanpak die precies bij die  
situatie past. 

•  Hoe je mensen stapvoorstap toch 100% enthousiast 
krijgt voor je plan.

JE KRIJGT
•  Veel video’s van Jan waarin hij exact uitlegt hoe je  

te werk gaat. Vol inzichten, voorbeelden en tips. 
•  Een handzaam model waar je elke mede werker 

moeiteloos op kunt indelen.
•  Een kantenklare aanpak voor elke individu in je 

team.

DOE OPDRACHT
Een handige checklist en instructie om elk individu 
in je team precies op de juiste manier te benaderen. 
Maatwerk wordt nu standaard!

‘ GOOI JE  
VISIE NAAR 
BENEDEN,  
EN HAAL  
CIJFERS  
OMHOOG’

Dat werkt veel beter!

Filmpje? Klik hier!

(afkomstig uit track 7)

https://www.youtube.com/watch?v=3SfmLJhe-Qc&list=PL7KjbSXna3A8YTHZlI5t7DOBnBsfn50-r&index=2


TRACK #4: VERANDEREN ALS  
BUITENKANSJE

SAMENVATTING
Als je mensen hun talenten maximaal inzetten om 
het gezamenlijke doel te bereiken, hoef je niemand te 
motiveren. Dan wordt veranderen een koud kunstje. 
Hoe je dat voor elkaar krijgt, leer je in deze track. 

JE LEERT
•  Het talent bij anderen (en jezelf) te ontdekken en 

ontbranden.
•  Hoe je jezelf in 5 vragen op scherp zet. 
•  Elk talent te koppelen aan rollen die iedereen  

dagelijks vervult. 

JE KRIJGT
•  Een zelftest die je aan het denken zet.
•  Stapvoorstap videocoaching van Jan. 
•  Praktische adviezen om mensen ‘in hun trip’  

te krijgen.

DOE OPDRACHT
Een invuloefening om de talenten van je mensen in 
kaart te brengen en optimaal te benutten!

TRACK #5: DE WEG VAN DE  
MINSTE WEERSTAND

SAMENVATTING
Ja-maar-gedrag, smoesjes en uitvluchten. Elke  
verandering geeft wrijving. En soms weerstand.  
Wat doe je daarmee? Wat werkt geweldig en wat  
juist contraproductief? Dat leer je in track 5. 

JE LEERT
•  Weerstand te (h)erkennen én weerleggen.
•  Vanuit persoonlijk contact mensen tóch vooruit  

te branden.
•  Je eigen rol in het ontstaan en wegnemen 

van de weerstand te ontdekken.

JE KRIJGT
•  Een kort testje met ‘weerstandaanwakkerende’  

factoren.
•  Korte video’s van Jan waarin hij jouw intuïtieve  

reactie op weerstand kantelt.
•  Een uitgebreide drijfverentest waarmee je beeld 

krijgt van de wereld  
achter weerstand.

DOE OPDRACHT
Een 7 stappen plan  
om de weg van de  
minste weerstand 
te vinden.



‘ COMMUNICATIE  
IS HET  
FLUWELEN  
BREEKIJZER  
DAT JE HEBT  
OM MENSEN  
MEE TE  
KRIJGEN’
Dat moet wel  
3 dimensionaal

TRACK #6: VERTROUWEN  
ALS VERSNELLER 

SAMENVATTING
Vertrouwen is het smeermiddel voor leiderschap. 
Heb je vertrouwen, dan gaat iedereen als een speer. 
Ontbreekt vertrouwen, dan komt er niets van de 
grond. Hoe bouw je vertrouwen? 

JE LEERT
•  Een hanteerbare formule om jouw Vfactor  

te bepalen.
•  Op welke manieren je stevig aan vertrouwen bouwt.
•  Hoe je je eigen leiderschap ontwikkelt langs  

5 niveaus. 

JE KRIJGT
•  Een zelftest om te bepalen hoe groot jouw  

‘vertrouwensfactor’ is.
•  Een college over leiderschap op 5 niveaus.
•  3 interventies waarmee je meteen ‘meters maakt’.

DOE OPDRACHT
Een oefening die de teamspirit 
in jouw team voor altijd gaat  
veranderen. 

TRACK #7: GEREEDSCHAPSKIST 
VOOR GLASHELDER LEIDERSCHAP 

SAMENVATTING
Deze laatste track zit bomvol praktische tools.  
Om af te rekenen met schijncommitment. Te reageren 
op verbale incontinentie. En door actie-obstipatie  
heen te breken. Niemand ontkomt meer aan de  
gemaakte afspraken na deze track. 

JE LEERT
•  Waarom ‘smart’ doelstellingen toch nog niet slim  

genoeg zijn.
•  Wat je precies moet doen als afspraken niet worden 

nagekomen.
•  Welke taaltrucs helpen om mensen écht vast te  

pinnen.

JE KRIJGT
•  Een minionderzoekje om in je team te doen.
•  Een paar prettig confronterende videotips van Jan.
•  Superpraktische tools waarmee je een glas heldere  

leiderschapsstijl ontwikkelt.

TOOLKIT
Je krijgt tools mee die als bommetjes inslaan. Maar dat 
was dan ook nodig. Het moet wel even binnenkomen. 

Filmpje? Klik hier!

(afkomstig uit track 2)

https://www.youtube.com/watch?v=z9dqaKLxffo&list=PL7KjbSXna3A8YTHZlI5t7DOBnBsfn50-r&index=4 


PLUS: LIVE MEETUP VOOR EXTRA IMPACT 

Als deelnemer aan dit programma, kun je inschrijven voor een live meetup met Jan  
van Setten. Een sessie van een dagdeel, midden in het land, onder leiding van Jan zelf.  
Met tijd  
• voor al je vragen aan Jan 
• om te sparren met collegadeelnemers 
• om de inzichten écht even droog te oefenen

67% Van alle deelnemers, doen ook een meetup. En ze geven aan: dit geeft me nét dat 
extra duwtje in de goede richting. Om het nog sneller en beter in praktijk te brengen.

Inschrijven voor een meetup kost slechts 199 euro. Er zijn minimaal 3 meetups per jaar. 

PLUS: BIBLIOTHEEK 

Naast de 7 online tracks krijg je de 
sleutel van een rijk gevulde online 
bibliotheek vol verdiepingsmateriaal:
• langere colleges
• achtergrondartikelen
• checklists en meer
Allemaal van of geselecteerd door 
Jan van Setten

PLUS: PINNEN 

Soms kom je inzichten tegen die je 
even wil onthouden ‘voor later’.  
Dat kan. Je kunt alle inzichten uit het 
programma ‘pinnen’:
•  je bewaart ze op een persoonlijk 

prikbord
•  waar je altijd bij kunt
•  zelfs nadat je alles doorlopen hebt

Zo bouw je jouw collectie ‘pareltjes’ 
uit dit programma. Handig!



OVER JAN VAN SETTEN
Jan van Setten is één van de meest indrukwekkende trainers/docenten 
van ons land. Gepokt en gemazeld door jarenlange ervaring als manager in 
grote organisaties. Jan is ongeëvenaard qua impact door zijn aangenaam 
confronterende maar zeer doortastende stijl. 

In dit Elephant Road programma presenteert Jan je al zijn kennis over  
leiderschap, motivatie en verandering. Op een presenteerblaadje. Hij zet  
je op scherp met een zeer persoonlijke aanpak. Vol zelftests, korte  
oefeningetjes en veel praktische tips. 

Je gaat merken: de tijd vliegt voorbij en je gaat vol nieuwe inzichten  
én zin om ze ook echt te gebruiken naar kantoor. 

BIBLIOGRAFIE

Hoe krijg ik ze zover?
Hoogste positie: #1
Aantal dagen in top 100: 1000+

De Klantenfluisteraar 
Hoogste positie: #1
Aantal dagen in top 100: 900+



MEER WETEN? METEEN BEGINNEN?  
GA SNEL NAAR WWW.ELEPHANTROAD.NL! 

OOK BIJ ELEPHANT ROAD:

HOE MAAK IK FANS VAN  
MIJN KLANTEN?

KLANTGERICHTHEID
Jos Burgers

HOE HOUD IK RELATIES GOED 
EN KRIJG IK TOCH MIJN ZIN?

MESSCHERP  
ONDERHANDELEN
George van Houtem

HOE HAAL IK HET ALLERBESTE 
UIT MEZELF?

PERSOONLIJK  
LEIDERSCHAP 
Remco Claassen

http://www.elephantroad.nl
http://www.elephantroad.nl
https://www.elephantroad.nl/winkel/klantgerichtheid
https://www.elephantroad.nl/winkel/messcherp-onderhandelen
https://www.elephantroad.nl/winkel/persoonlijk-leiderschap
https://www.elephantroad.nl/winkel/glashelder-leiderschap

