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Wie

HPL 2 is  voor talentvolle, succesvolle 

professionals, die ervaren dat de 

volgende stap in hun carrière een 

verdere persoonli jke ontwikkeling 

vereist. 

Wat

Dit programma is een intensief 

persoonlijk bewustwordingstraject.

Het bestaat uit een proces  van 8 

maanden waarin je begeleid wordt door 

een vas t e gesp rekspa r t ne r en 

deelneemt aan 4 groepssessies van 2 of 

3 dagen. 

Dit traject biedt je een context om zicht 

te krijgen op je eigen authentieke 

mogelijkheden en de keuzes die je 

daarin maakt. 

Hoe

De basis van het programma is een 

persoonlijk traject, waarbinnen een 

aantal  groepssessies  is verwerkt, wat 

de deelnemers gelegenheid biedt om 

met elkaar en van elkaar te leren. Op 

deze wijze wordt de energie uit 

individuele en groepssessies maximaal 

benut.

We werken aan manieren van kijken om 

in een chaotische wereld voor je eigen 

toekomst je eigen keuzes te kunnen 

maken

HPL 2:  op zoek naar meer dan het 

meetbare. 

presenteert HPL 2

Herken je dit?

Je draait mee in de top van de organisatie, als directeur, manager of als senior medewerker met een sleutelpositie. Je neemt 

verantwoordelijkheid, pakt aan, stuurt, controleert en krijgt zaken voor elkaar. Privé loopt ook alles naar wens. Eigenlijk is er niets om je 

zorgen over te maken. En toch….

Soms loopt het minder soepel en ontmoet je weerstanden.  Vragen te over. Wat drijft je echt,  gebruik je vooral jouw kennis, ervaring of 

meer je hart bij de dingen die je doet?  Geniet je ook van de dingen die je doet?  Vind je het moeilijk in sommige situaties jezelf te blijven, 

of heb je het gevoel dat je je laat afleiden door “wat moet” en “wat hoort”. Houden veranderingsprocessen naar jouw idee te kort 

stand?  Met andere woorden: waarom lopen processen anders dan je verwacht? Je hebt het gevoel dat er meer mogelijk is maar dat 

het er niet uitkomt.
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De uitnodiging: anders kijken naar de werkelijkheid. 

Er is een keuze: blijven rekenen op beloftes  van anderen, nog meer 

inzetten op wat cosmetische veranderingen in je gedrag, of je diep 

bewust worden van de realiteit waar je bent, wat je bent en wie je 

bent. Als  we die realiteit onder ogen durven komen, kunnen we 

nieuwe mogelijkheden zien en een stap gaan zetten. Wat die stap 

precies  zal zijn weten we niet, omdat die ongedeeld persoonlijk  is. 

Het kunnen grote zichtbare stappen zijn, maar ook hele kleine 

uiterst belangrijke en genuanceerde stappen.

HPL 2 is het programma van de deelnemers: zelf leren zien wat er 

mogelijk is, zelf bepalen hoe er geleerd wordt.

De trainers van TLC begeleiden HPL 2. Wij zijn er van overtuigd dat 

iedereen in staat is zijn of haar eigen keuzes te maken. Wij maken 

zichtbaar wat in de weg zit, wat afleidt: omgeving, kennis, 

opvattingen, sociale normen die realiteit lijken in plaats van 

hulpmiddel. Wij dagen je uit, ondersteunen je, confronteren je, we 

graven met je mee, we verwonderen ons net zo zeer als  jijzelf. 

Scherpzinnig, snel, inlevend, confronterend en onconventioneel. 

Omdat we niet accepteren dat je jezelf niet mag zijn. 

De trainers  faciliteren, geven handreikingen, wijzen op beschikbare 

‘leerboeken’, allerlei bestaande bronnen (literatuur, films, muziek)  die 

allemaal raakvlakken hebben met het centrale thema: durf jezelf te 

zijn en kies onvoorwaardelijk.

Praktische zaken

HPL 2 zal in het begin van 2010 starten.

De individuele sessies vinden plaats op een locatie die je in overleg 

met je coach kan kiezen. Voor de groepsessies kiezen wij een 

geschikte locatie in het midden van het land.

voor meer informatie:

info@tlc-nederland.com

06 27033848
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