
de LICHTKNOP
de eigenzinnige 

TRAINING POSITIEF LEIDERSCHAP 
met duurzame impact

Geluksman Chiel van der Linden laat je de 
essentie van positiviteit zo krachtig voelen, 
dat je voor de rest van je leven jouw eigen 
Lichtknop tot absolute prioriteit maakt.

Maak de radicale shift
van hard werken naar licht werken,

van vorm naar energie, 
van druk doen naar doen wat ertoe doet, 
en van complexiteit naar kristalheldere 

aandacht in elk micromoment.

Positiviteit is: zien wat goed is en wat 
mogelijk is. Het is veruit je meest 
impactrijke gewoonte als leider en als 
mens.

Jouw Lichtknop is de kern van waaruit jij 
werkt. Hoe werkt ie en hoe zet je hem zo 
vaak mogelijk aan? 
Chiel’s benadering is volstrekt eigenzinnig, 
hij gaat naar de kern van (werk)geluk, in 
pure eenvoud. Weinig woorden, gewoon 
dóen, 60 dagen lang.

“Positive Leadership is not what you do, 
it’s the energy you ‘bring to the table’ 

in everything you do.”

Werkt de Lichtknop? Ja! Direct. Voor 
iedereen. En duurzaam! Mits je hem tot je 
dagelijkse gewoonte maakt. 

“Ik scoor hem 6 sterren op een schaal van 1 tot 5!  
De 6e ster is omdat dit een training is die ik zeker niet ga vergeten! 
Deze Lichtknop is zo praktisch en op het lijf gesneden dat je mij de 
komende jaren midden in de nacht kunt wakker maken en ik je dan 

nog steeds kan vertellen hoe ik meer geluk uit mijn eigen en 
andermans leven en werk kan halen. Kortom, deze training Positief 
Leiderschap maakt blijvend significant verschil privé en op ’t werk.” 

  
Hans van Heertum 

Manager Informatie en Automatisering 
De Opbouw, Utrecht, opbouw.nl 

hans@van-heertum.com

zij deden het als compleet MT, in-Team

Jacob Dĳkstra  

concessiemanager Fryslân Bus 
Arriva Nederland 

jacob.dĳkstra@arriva.nl 

de Lichtknop werkt ook in-Company!

mailto:jacob.dijkstra@arriva.nl
http://opbouw.nl


 

de LICHTKNOP 
praktisch 

Format:
- trainingsdag 1
- 30 dagen in-app training1 (5’ per dag)
- halfway-zoom
- 30 dagen in-app training2 (5’ per dag)
- trainingsdag 2

Data open training voorjaar 2023: 
trainingsdag 1: 8 maart (10-18)
halfway zoom:  5 april  (10-12)
trainingsdag 2: 3 mei  (10-18)

 

locatie: HET&Co&Co, Meerlo
deelnemers: maximaal 12

Prijzen voorjaar 2023

Open training
€ 1130,- inclusief arrangement, ex BTW
€ 150,- vroegboekkorting bij aanmelding 
voor 21 januari 2023: €980 ex BTW

In-company training: 
data en locatie in overleg
prijs € 8500,— ex arrangement en BTW

Wat neem je mee uit deze Lichtknop training? 

“ik sta anders in het leven” 
meer Licht, meer positiviteit, meer verbinding 
een radicaal nieuw positief verhaal dat wérkt! 
moeiteloos succes, minder gedoe 
dé effectiefste universele geluksgewoonte 
positieve uitstraling en aanstekelijkheid 
het boek Vitamine P  
onbeperkt toegang tot het positiefste café, én… 
je eigen persoonlijke Lichtknop!

inspirator / trainer: 

Chiel van der Linden 

schepper van social happiness app HappyWe (.nl) 
senior-trainer @ HET&Co&Co (hetcoco.nl) 
Geluksman (.com) 
auteur ‘Vitamine P, de kracht van Positief 
Leiderschap in eenvoud’ (2018) 
co-founder @ Multiply Happiness (.nl) 
initiator The World’s Greatest Happiness Expedition 
(wghe.info)

Aanmelden/info:
info@hetcoco.nl 
06 - 1134 2174

http://hetcoco.nl
http://wghe.info

