“The privilege of a
lifetime is to
become who you
truly are”
Carl Jung

RE-CONNECT
LEIDERSCHAPSREIS 6–9 oktober 2020
Het is een van de meest waardevolle en onvergetelijke cadeaus om jezelf én je
omgeving te geven: vertragen, reflecteren, uitdaging en inspiratie om te groeien in
jouw persoonlijk leiderschap. Daarnaast genieten we van een prachtige locatie,
omgeven door ruimte, natuur én met een perfecte verzorging.

Het unieke van deze reis is dat we vrijheid en ruimte combineren met onze stevige
expertise op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. Door een persoonlijke
voorbereiding, een uitdagend programma, professionele begeleiding tijdens jouw reis
en het definiëren van acties voor als je weer terug bent, leef je weer in verbinding met
hoofd & hart.
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BUILDING BLOCKS
• Wat heeft je gemaakt en geraakt?

Wat heeft je gemaakt en geraakt tot wie je nu bent? Welke
lessen neem je mee en wat laat je achter?

• Jouw persoonlijke missie gekoppeld aan beleving en daadkracht.

Als ik leef wie ik werkelijk ben, wat wil ik dan doen en
betekenen in mijn werk- en in mijn privé leven?

• Begrijpen en voelen welke persoonlijke blokkades je missie in de
weg staan.

Naast het doorgronden door persoonlijke gesprekken,
gebruiken we verschillende belevingselementen zoals
natuur, fysieke challenge en meditatie.

• Inzicht in de Ego patronen die je versterken én welke belemmerend
werken in het contact met jezelf en anderen.
• Vertragen; tijd hebben voor persoonlijke reflectie en coaching.
• Visie op de toekomst, zowel persoonlijk als voor je organisatie .

PROGRAMMA
• Intake en Ego Scan zorgen voor een goede voorbereiding.
• Leiderschapsreis van 7 dagdelen: start programma dinsdag om
12.30 uur en vertrek vrijdagmiddag.
• Optioneel:
o persoonlijke coaching, ter ondersteuning van je
voornemens en acties.
o 360◦ feedforward vooraf

LOCATIE
Je verblijft op een bijzondere locatie in Nederland. De perfecte plek
om aan de slag te gaan met jouw persoonlijk leiderschap.
Je hebt een eigen kamer en wordt volledig verzorgd met pure
maaltijden en dranken.

INVESTERING
De kosten zijn EUR 2.750,- (exclusief BTW)

CONTACT
Dana Wildeman en Evert Schaftenaar, partner & coach bij Authentiek Leiderschap,
begeleiden deze leiderschapsreis. Meer weten? Neem dan contact met ons op;
Evert Schaftenaar: ejs@authentiekleiderschap.nl
Dana Wildeman: dw@authentiekleiderschap.nl
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QUOTES DEELNEMERS
‘Mooi om dingen los te kunnen laten en andere zaken – zoals mezelf- te mogen
omarmen’
‘Waardevol, intens, veilig, warm en dankbaar’
‘Ik wil dit lang vasthouden en bij me dragen’
‘Een cadeau voor jezelf!’
‘Inzicht in mijn diepste drijfveren en patronen. Vanuit hier kan en durf ik weer bewuste
keuzes te maken’
‘Wat een bijzondere reis, met een groep mooie, bijzondere mensen’

‘Prachtig opgebouwd programma met reflectie, muziek, coachgesprekken en natuur’
‘Een moment om echt bij mezelf stil te staan, te vertragen en te reflecteren’
‘Impact voor het leven!’
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