“Human beings have an innate inner drive to be autonomous, self-determined, and connected
to one another. And when that drive is liberated, people achieve more and live richer lives.” Daniel Pink, Drive

Kom tot Bezinning & Zet Koers voor het Komende Jaar

16 t/m 19 december 2020
✔ Je voelt de ambi-e om vanuit
passie betekenis te geven als
professional of leider.
✔ Je wilt koers ze9en vanuit
verbinding en betekenis het
komende jaar.
✔ Je verlangt naar kracht,
energie en focus in jouw
leiderschap.
✔ Je weet dat leren van, door en
met anderen werkt.

Verdiep jouw Leiderschap & investeer in Focus
tijdens deze vierdaagse Retraite

Resultaat

Verdiep jouw persoonlijke Leiderschap (waarden, talent, purpose, patronen en
levenslessen)
• Vergroot compassie en empathisch vermogen
• Vertaal jouw authen;eke leiderschap naar een leiderschapskompas
• Ontwikkel jouw visie en bepaal de rich;ng voor het komende jaar
• Vertaal je inzichten in een plan waarin je met focus en energie jouw visie omzet in
ac;e en lerend vermogen
• Krijg handvaAen om jouw lerend vermogen te versterken en de koers vast te
houden
Voor wie?
Deze retraite is bedoeld voor leidinggevenden of professionals die sturing geven
binnen hun organisatie, met enige ervaring. Je bent ambitieus en je zou graag leiding
geven vanuit inspiratie en waarden. Je wilt je verbinden vanuit talent en intrinsieke
motivatie en je wil dat ook uitdragen. Je voelt de behoefte om jezelf op te laden voor
de komende periode en je focus te (her)vinden. Leren met, van en door anderen past
bij jou.
•

Deelnemers Wij werken met een groep van maximaal 11 deelnemers, hiermee
bieden wij een optimale mix van individuele aandacht en groepsleren.

Datum
16 t/m 19 december 2020
De retraite start woensdag 16 december om 15.00 uur en we sluiten zaterdag 19
december na de lunch af.
Locatie
Zwier te Vinkeveen
We nodigen je uit om alvast via deze link een kijkje te nemen op deze inspirerende
locatie. Er is ruimte om te overnachten in een havenhuisje
De Werfplaats bevindt zich daadwerkelijk op een botenwerf, waar werken met de handen nog dagelijks
gebeurd. Wat ons betreft is een meeting bij Zwier een fijne combinatie van rust, openheid én nuchterheid.
Wanneer je een sessie hebt in de Werfplaats (met uitzicht op de wolken), gaat het werk buiten het pand
gewoon door. Net als in het echte leven.

Inhoud
In deze retraite zoek je verdieping door je aandacht naar binnen te richten en je met
een inspirerende groep terug te trekken uit de dagelijkse hectiek. Een plek waar
hoofd, hart en handen ruimte krijgen om tot inzicht te komen waar de volgende stap
in jouw leiderschap over gaat. We ont-dekken je potentiële krachtbronnen, je leert
via onderzoek jouw vaste niet effectieve patronen los te laten en je bepaalt jouw
doelen en koers. Zo ga je weer met nieuwe energie en inspiratie naar huis. Je bent je
bewust van jouw potentieel om buitengewone en nieuwe plannen waar te maken
het komend jaar.
We nemen je mee op een 4- daagse leiderschapsreis waarin je:
• communicatie en impact als leider verbeteren door compassie en begrip voor
jezelf en anderen.
• jezelf bewust wordt van je eigen ‘state of mind’ als leider
• authentieke leiderschap ontwikkelt door denken, voelen en Intuïtie haarscherp
op elkaar af te stemmen, ook als de druk toeneemt.
• stappen zet om betekenisvol te zijn in een constant veranderende omgeving.
• ontdekt hoe je jouw leiderschap kunt inzetten zodat iedereen meegroeit.
• een fris perspectief krijgt op jouw uitdagingen als leider.
• opgeladen bent en jouw plan voor het komende jaar helder hebt.

Over ons
Thea van Egmond en Marieke van Winssen-Koning: ‘We hebben jarenlang ervaring in
ontwikkel-programma’s. We geloven in talent en in het losmaken van dat wat raakt en
ons beweegt. We werken door vragen stellen, luisteren, feedback, prakIsch
toepasbare theorie en experimenteren. We faciliteren deelnemers om vanuit eigen
kracht verantwoordelijkheid te nemen in zaken die zij wensen te bereiken en/of te
veranderen.’
Investering
De investering in deze 4-daagse retraite is € 2.700,-- excl btw.
Hierbinnen vallen alle materialen en koffie en thee e.d. tijdens onze retraite.
De overnachting en de maaltijden dien je zelf te boeken via de locatie. Hiervoor
ontvang je een aparte factuur (overnachting €93,-- / maaltijden € 45,-- per dag)

“If you desire freedom, go explore. Dare yourself. Take risks.
Push yourself where you haven’t allowed yourself to go…[ ]…”
“If you’re in need of stability, look for structure. Stand still and
begin building vertically rather than horizontally.”
Esther Perel

Meld je aan voor de Leiderschap Retraite
16 t/m 19 december 2020
Mail: LeiderschapRetraite@gideonontwikkeling.nl
Bel: 06 53 89 11 08 (Thea) | 06 18 33 34 79 (Marieke)

