
Wat is het leiderschapsontwikkelingsprogramma? 
Het tweedaags leiderschapsontwikkelingsprogramma leert hoe je de effectiviteit en het 
werkplezier van medewerkers verhoogt. Het gaat uit van datgene er voor medewerkers echt toe 
doet in het werk. Het vergroot het vermogen om effectief richting te geven aan de ontwikkeling 
van medewerkers en teams vanuit de door hen ervaren passie, geloof in eigen kunnen en de 
groeimotivatie in het werk. Het leert daarnaast nieuwe technieken toepassen om in de dagelijkse 
praktijk van leiderschap een oprechte dialoog aan te gaan.  
 
Waarom “achterhalen wat ertoe doet bij mensen”? 
De wereld verandert sneller dan ooit. De betekenis van werk, betrokkenheid en productiviteit van 
medewerkers zijn top of mind bij leiderschap. Dit programma verhoogt het begrip en het 
vermogen om prestaties te kunnen verbeteren door mensen. Het ontwikkelt vaardigheden om 
medewerkers bewust te maken van hun eigen uniekheid en hoe zij zichzelf op koers kunnen 
blijven houden om zo maximale persoonlijke en organisatie waarde te kunnen toevoegen.  

Leiderschapsontwikkelingsprogramma 
unlock what matters to people.. 

Met het leiderschapsontwikkelingsprogramma kun je het Dantefactor Kompas inzetten, 
toepassen en interpreteren. Het programma levert essentiële kennis en vaardigheden om 
medewerkers te leren zelf koers te houden de juiste acties te ondernemen naar meer  
werkplezier en effectiviteit in het werk. 

Case study De voordelen van het programma 
 
ü  Baanbrekend Bewezen methode om 

mensen in het werk te gidsen naar hogere 
effectiviteit. 

ü  Betekenis Verhoogt bewustzijn en kennis 
hoe medewerkers te binden aan het werk. 

ü  Eigenaarschap Legt de basis om 
medewerkers zelf verantwoording te laten 
nemen waarde toe te blijven voegen in het 
werk. 

ü  Dashboard online 24/7 een persoonlijk 
kompas voor medewerkers, eenvoudig in te 
vullen en schaalbaar. 

ü  Verhoogt effectiviteit Actie ondernemen 
op thema’s met directe weerslag op 
performance en werkplezier. 

 
 

 
Achtergrond 
Een inspirerende keten van hotels, reservaten & lodges 
waar passie en focus van het hotel management het 
verschil maakt.  
Situatie 
Nyungwe Forest Lodge General Manager Jerry Were was 
er klaar voor om superieure service en gastvrijheid naar het 
hoogste niveau te brengen. Om daar te komen was meer 
inzicht nodig in de motieven van het team om de juiste  
acties te kunnen ondernemen. 
Ondernomen actie 
Nyungwe Forest Lodge paste het Dantefactor Kompas 
toe met een nieuwe manier van gespreksvoering. Hiervoor 
werd het management opgeleid hoe het Dantefactor 
Kompas toe te passen, interpreteren en oprechte 
dialooggesprekken aan te gaan. 
Resultaat 
Nyungwe Forest Lodge betrok de gehele organisatie door 
het afnemen van het Dantefactor Kompas. Het 
management keek terug op oprechte en gestroomlijnde 
gesprekken. Deze gesprekken leverde sneller inzicht om 
met wederzijdse instemming te kunnen werken aan 
ontwikkeling. In 2015 won Nyungwe Forest Lodge de CNN 
award voor beste eco Safari lodge in Rwanda.  
 
 

Nyungwe Forest Lodge  



Leiderschapsontwikkelingsprogramma 
 
Een inspirerend programma dat een uniek 
kompas introduceert voor leiderschap en 
medewerker, het bevat: 
 
ü  Een volledig tweedaags programma om 

de waarde van het Dantefactor Kompas te 
begrijpen.  

ü  Levert essentiële kennis en vaardigheden 
om het Dantefactor Kompas voor 
individuele en team ontwikkeling in te 
zetten.  

ü  Voorziet om in een veilige en productieve 
omgeving oprechte dialogen te voeren 
met medewerkers.  

Leiderschapsontwikkelingsprogramma 
unlock what matters to people.. 

 
 
Jos van Snippenberg, is founder van The Dantefactor 
Company. Hij wordt gezien als energieke business 
consultant en trainer. 
 
Jos is zelf de grondlegger van het Dantefactor Kompas 
en paste het toe in diverse organisaties binnen zowel 
profit als non profit. Hij was betrokken bij veel 
organisatie ontwikkeling-, en leiderschap 
ontwikkelingsprogramma's in Europa, Afrika en Zuid 
Amerika 
 
Jos heeft diverse artikelen gepubliceerd over het 
verhogen van prestatie, motivatie en 
organisatieverandering. 

Met het leiderschapsontwikkelingsprogramma kun je het Dantefactor Kompas inzetten, 
toepassen en interpreteren. Het programma levert essentiële kennis en vaardigheden om 
medewerkers te leren zelf koers te laten houden de juiste acties te ondernemen naar meer 
werkplezier en effectiviteit in het werk.. 

.  


