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al flinke ervaring hebben met persoonlijke ontwikkeling;
(meer) vanuit hun willen hart werken en bereid zijn om zich
open en kwetsbaar op te stellen;
hun volledige potentieel willen inzetten en bereid zijn om te
handelen naar wat zij leren;
onderdeel willen uitmaken van een groep gelijkgestemde
leiders.

Overal ter wereld organiseren mensen zich in groepen; in tribes.
Van oudsher worden we zelfs in tribes geboren. De Soulful
Leadership Tribe brengt leiders tussen de 30 en 45 jaar bij elkaar.
Leiders die weten dat zij onderdeel uitmaken van iets groters.
Leiders die de bezieling voelen om vanuit hun Purpose te leven
en een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. 

De Soulful Leadership Tribe is er voor leiders die: 

VOOR WIE

Overal ter wereld organiseren mensen zich in groepen, in tribes. 
Van oudsher worden we in tribes geboren. 

De Soulful Leadership tribe brengt leiders bij elkaar tussen de 30 
en 45 jaar. Leiders die vanuit hun hart willen werken en leiden 
en bereid zijn om zich open en kwetsbaar op te stellen. Leiders 
die hun volledige potentieel willen inzetten en bereid zijn om te 
handelen naar wat ze leren. 

Leiders tussen de 30 en 45 jaar, die:
• al flinke ervaring hebben met persoonlijke ontwikkeling;
• vanuit hun hart werken en/of meer vanuit hun hart willen 

werken;
• weten dat ze onderdeel zijn van iets groters en vanuit hun 

Purpose willen leven en leiden;
• onderdeel willen uitmaken van een groep gelijkgestemde 

leiders.
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De Soulful Leadership Tribe biedt jou als leider een Homebase. Een
veilige plek, waar je jouw kompas weer scherp kunt stellen. Zodat
hart, hoofd en handen weer in lijn zijn. De Tribe is jouw uitvalsbasis,
waar jij je kunt opladen, kunt laten inspireren en kracht kunt
opdoen om de wereld weer in te gaan met wat jij te doen hebt. 

De Tribe gaat uit van Passie, Potentie en Purpose. Waar gaat jouw
hart sneller van kloppen? Waar en waarin maak jij écht het
verschil? En werk jij aan iets groters waar jij volledig in gelooft?
Tijdens de bijeenkomsten is er veel aandacht voor intervisie. Wat
maak jij mee als mens en als leider? Wat doet dit met je en wat
heb jij te doen? We luisteren oprecht en nieuwsgierig naar elkaar.
We vertellen elkaar de (onze) waarheid. We worden uitgedaagd,
gestimuleerd en aangemoedigd. 

Krachtig, Kwetsbaar, Liefdevol en Moedig. 

Waarom is dit meer dan een netwerk?
De Tribe bestaat uit een kleine groep gelijkgestemde leiders (max.
8), gericht op de mens achter de leider. Met als doel om het beste
in jou als mens én als leider naar boven te halen en om de
gezamenlijke kracht in te zetten voor iets dat groter is dan onszelf. 
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je jouw kompas weer scherp kunt stellen. Zodat Hart, hoofd  
en handen weer in lijn zijn. Dit is je uitvalsbasis, waar je je kunt  
opladen, kunt laten inspireren en kracht kunt opdoen om de  
wereld weer in te gaan met wat jij te doen hebt.  

De Tribe gaat uit van Passie, Potentie en Purpose. Waar gaat 
jouw hart sneller van kloppen, waar en waarin maak jij écht het 
verschil en werk jij aan iets groters waar jij volledig in gelooft?
Tijdens de bijeenkomsten is er veel aandacht voor intervisie.  
Wat maak jij mee als mens en als leider. Wat doet het met je  
en wat heb je te doen? We luisteren oprecht en nieuwsgierig 
naar elkaar. We vertellen elkaar de (onze) waarheid. Je wordt  
uitgedaagd, gestimuleerd en aangemoedigd. 

Waarom is dit meer dan een netwerk?
De Tribe bestaat uit een kleine groep gelijkgestemde leiders 
(maximaal 6), gericht op de mens achter de leider. Met als doel 
om het beste in jou als mens en als leider naar boven te halen.  
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HOE HET WERKT
VORM

INVESTERING

DEELNAME

Hoe krijgt de Tribe vorm?
• We komen 6x per jaar (1x per 2 maand bij elkaar) samen.
• Dit is 1x een hele dag en 5x een dagdeel (middag of avond).
• Je krijgt daarnaast gratis toegang tot het online Soul . 

Compass Programma (twv €400) - in deze online e-learning 
(met ca 10u aan content) krijg je inzicht in wie jij bent als je 
volledig in je kracht staat en waar jij er nog voor zorgt dat je in 
je eigen schaduw staat.

• Tussen de bijeenkomsten door is er de mogelijkheid om  
actief deel te nemen in de Whatsapp groep, door elkaar te 
updaten (is vrijblijvend) en uiteraard is er de mogelijkheid  
om onderling (1 op 1) ervaringen uit te wisselen. 
 

 
Wat vraagt het aan investering?
• Jouw aanwezigheid bij elke bijeenkomst.
• Jouw commitment om lid te zijn van deze Tribe.
• De totale investering voor het jaarprogramma bedraagt 

€2000 ex btw. 
 
 

Hoe kun je deelnemen?
Zie jij het zitten om met gelijkgestemde leiders samen te  
komen? En heb je interesse in deelname aan de Soulful  
Leadership Tribe? Neem dan contact op met Mark Linde via mail 
(mark@soulfulleadership.nl) of telefoon (06 40 52 44 81). 



Ruim tien jaar heb ik in een groot aantal verschillende
(inter)nationale organisaties mogen werken. Als professional,
manager (MT lid) en als consultant. Van start-ups, familiebedrijven
tot grote Corporates: ik heb alle kanten van de tafel gezien.
Hierdoor weet ik goed hoe organisaties werken en wat de
dagelijkse uitdagingen zijn van het management.

Ik ben een vrije denker en doener en kijk graag naar hoe iets
anders, beter of leuker kan. Ik zie mijn werk als leiderschapscoach
en adviseur als een ‘roeping’, waarin ik mensen mag begeleiden
om vrijer te leven. Los te komen van alle angsten en de
belemmerende overtuigingen die je hebt meegekregen en vanuit
deze vrijheid je leven vorm te geven.

Het initiatief voor het starten van de Soulful Leadership Tribe komt
voort uit mijn verlangen om gelijkgestemde leiders bij elkaar te
brengen en in gezamenlijke kracht én kwetsbaarheid elkaar te
inspireren, aan te moedigen en krachten te bundelen. "The
homebase for next generation Soulful Leaders." 

mark@soulfulleadership.nl
06 40 52 44 81
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