
Albert Douma, Dinalog: 

In het algemeen mijn complimenten voor de cursus, ik ben er positief over en heb veel geleerd.  

 

Edwin Flikkema, Reining Transport: 

Het is een leergang met een wisselend aanbod van onderwerpen die achteraf toch allemaal verband 

met elkaar blijken te hebben. Ook de samenstelling van de groep was prima; niet te groot om 

anoniem mee te kunnen doen, maar wel groot genoeg om vanuit verschillende invalshoeken feedback 

te krijgen.        

 

Albert Engels, Hollander Barendrecht (The Greenery): 

De wereld veranderd snel, andere tijden, ander leiderschap. LeiderschapsDNA geeft mij inzichten in 

deze ontwikkelingen en hoe ik mijn persoonlijk gedrag hierin kan veranderen. 

 

Hein Heusschen, PostNL 

"Deze leergang is een mix aan theorie die vervolgens weer vertaald wordt door de gerenommeerde 

gastsprekers naar de hedendaagse praktijk in het hogere echelon. Deze praktijkkant met in het 

bijzonder jijzelf als centrum naar/van de buitenwereld. Verfrissend, soms een beetje confronterend 

maar ook vooral uitdagend om in de veilige omgeving van je medecursisten het geleerde ook meteen 

toe te kunnen passen" 

 

Harm Kasbergen; Reining Transport: 

Een goede interessante leergang die met behulp van goede docenten goede en waardevolle 

informatie verschaft. Ook is er ruimte voor goede discussies waarbij ruim voldoende tools worden 

aangedragen en besproken. Bedankt! 

 

Henk Brink, Brink Twente Transport: 

Dit is een super goed idee, vooral mee doorgaan. Het belang van de leergang leiderschapsDNA voor 

professionals in de logistieke sector is zeer groot. 

 

Jan-Paul Drenth, JPD Interim Management: 

De leergang heeft mij handvaten geboden om mezelf als leider in de komende tijd te verbeteren. 

Iedere leider in de logistiek die open staat voor deze training zal voldoende handvaten vinden om 

effectiever te zijn. 



Sandra Campstein, Flextronics: 

De leergang leert je kritisch te kijken naar je eigen persoon en je gedrag als leidinggevende. Je krijgt 

inzicht in je eigen drijfveren en handelen en hoe dit te veranderen. De  toegevoegde waarde zit hem in 

de eigen ontwikkeling. 

 

Leon van den Akker, PostNL: 

De diversiteit, de leerstof en de ervaringen die gedeeld worden tijdens de leergang geven je 

waardevolle informatie en inzichten waar je iets mee kan doen. 

 

Ger Hermans, Flextronics: 

De behandelde stof en de docenten die komen spreken zorgen ervoor dat je een goede mix aan 

informatie en technieken krijgt die je kunt toepassen in je dagelijkse activiteiten. Ik heb deze leergang 

als zeer waardevol ervaren en zou aan een eventueel vervolg graag deelnemen. 

 

 

 


