Leiderschapsreis Zuid-Afrika

Verwonderen, vertragen, verbinden

Vraagt u zich ook af hoe uw potentials nog meer vanuit hun
talent en authenticiteit het verschil kunnen maken?
Deze bijzondere Leiderschapsreis biedt uw high-potentials een transformerende
ervaring in een uitdagende context. Zij leren zichzelf diepgaand kennen door
hun leiderschap in te zetten voor jonge mensen in Zuid-Afrika en de verbinding
aan te gaan met de wilde natuur.
Het programma biedt alle elementen die leiders van nu nodig hebben om
te gedijen in een snel veranderende en onderling verbonden wereld waarin
“business as usual” niet voldoende meer is.
Door de professionele begeleiding van onze coaches is uw medewerker in
staat om ter plaatse met ontwikkelthema’s aan de slag te gaan en in korte tijd
gewenste veranderingen te bewerkstelligen.

Voor wie
Deze Leiderschapsreis is voor organisaties die de ontwikkeling van talent hoog in het
vaandel hebben staan en daadwerkelijk invulling willen geven aan hun maatschappelijke
betrokkenheid.
Het programma is voor organisaties en leiders die geloven in learning by doing en die zichzelf
onderdeel van het geheel weten. Organisaties die high performance, innovatie en Servantleadership duurzaam willen ontwikkelen door hun high potentials in uitdagende situaties te laten
leren. Commitment, openheid, zelfreflectie, authenticiteit, inspiratie, bewustwording en duurzame
verandering zijn kernwoorden.

Thema’s
•
•
•
•
•

Wat wil ik? Wat kan ik? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wat drijft mij?
Herkennen van en inzicht in jouw gedragspatronen
Adviseren en sturen in een andere cultuur
Creativiteit in onbekende omstandigheden
Vinden van jouw leiderschapsbestemming: purpose

• Kansen creëren in kansarme contexten
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Programma
Vooraf
Intake met de opdrachtgever over wensen en verwachtingen. Kick-off met daarin kennismaking met
elkaar, praktische zaken, spelregels en een persoonlijke intake waarin we de leervraag helder maken.
Start crowdfunding voor het project.
12-daagse reis naar Zuid-Afrika
Op de reis komen maatschappij, natuur en persoonlijke ontwikkeling samen. Buiten hun comfortzone
en in een totaal andere context maken de deelnemers een reis naar binnen en naar buiten.
Zij gaan actief aan de slag met een jongerengroep (18-25 jaar) van het Sithand’Izingane Care Project
in de township Langaville bij Johannesburg. Het project is in 1998 opgericht door een groep vrouwen.
Alle leden van de groep zijn nog steeds als vrijwilligers betrokken bij de activiteiten. Het project
zorgt voor het welzijn van meer dan 700 kinderen, jongeren en hun families. Het hoogtepunt voor de
deelnemers is het begeleiden van de lokale jongeren in hun eigen ontwikkelingsproces. Hierin passen
de deelnemers hun eigen inzichten en tools toe. Het doel is om concreet werk te maken van één van
de toekomstplannen van de lokale jongeren.
Onze uitvalsbasis is een eenvoudig “guesthouse” in de township Geluksdal, in de buurt van het project.
De tweede helft van de reis verblijft de groep in het Pilanesberg National Park. Hier maken de
deelnemers direct contact met de wilde natuur en kunnen zo een verbinding maken met de echtheid,
schoonheid, eenvoud en wijsheid die de natuur ons biedt. We overnachten in tenten en verkennen de
natuur met lokale gidsen, zowel te voet als met eigen vervoer.
Groepsworkshops, opdrachten en persoonlijke coaching worden gedurende het hele programma
afwisselend ingezet.
Vervolg
Individueel evaluatiegesprek. Leeropbrengst en vervolgstappen. Groepspresentatie en aanbevelingen
aan het management.
Begeleiding gedurende een half jaar met intervisie, opdrachten en persoonlijke coaching om purpose
en ervaringen te verduurzamen en tot leven te brengen in de dagelijkse werkpraktijk.
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Uw coaches

Jet Holshuijsen (1962)
Sinds 2014 geef ik mijn passie voor de natuur vorm in
mijn eigen bedrijf Nature At  Work. Ik zie het leven als een
voortdurend leerproces waarin ieder eigenaar is van zijn
eigen wijsheid en ontwikkel-pad. De natuur biedt een
oordeelvrije context om met een open hart te verbinden en
jezelf te leiden vanuit jouw eigen natuur.
Ik ben sinds 2008 als trainer en coach verbonden aan
trainingsbureau Van Harte & Lingsma.

Yolande van Wijk (1962)
De eerste 10 jaar van mijn carrière werkte ik in verschillende
managementfuncties bij een grote onderneming. Omdat
mijn ondernemersbloed kroop waar het niet helemaal
gaan kon, startte ik het internetbedrijf Media dell’Arte. In
2002 zag Commundo het levenslicht vanuit mijn behoefte
aan zingeving en mijn passie voor reizen. Ik ben tevens
studiecoach bij Tio Hogeschool en rond in 2016 mijn
opleiding Psychosynthese af.

Jouw essentie zichtbaar en beschikbaar maken drijft mij.
Met aandacht, scherpte in waarneming, diepgang, humor
en betrokkenheid zet ik mensen op het spoor van hun eigen
mogelijkheden en inspiratie.

De rode draad in mijn leven is het verbinden van mensen door
samen te werken aan een zinvolle zaak. Het liefst sta ik daarbij met
mijn voeten in de klei. Dat is ook waar het “samen” kan beginnen,
vanuit gelijkwaardigheid. En dan komt het plezier en het genieten,
het dromen en doen.

ontwerp: OZIEZO vormgeving BNO www.oziezo.nl

Investering
Uw investering voor het gehele traject van een half jaar, inclusief intake, de reis en het vervolg bedraagt
€ 4900,- per deelnemer excl BTW. Inbegrepen zijn ook lokale vervoer- en verblijfskosten (meerpersoonskamers),
maaltijden, gamedrives en leermaterialen.
Niet inbegrepen zijn: de vlucht (ca € 850,-), inentingen (geen malariagebied), verzekeringen, reisdocumenten.
De prijs is gebaseerd op een groep van 8 deelnemers.

Meer informatie
De leiderschapsreis naar Zuid-Afrika is een samenwerking van Nature At Work en Commundo.
Heeft u interesse in de leiderschapsreis of wilt u informatie over andere mogelijkheden in het programma?
Neem dan contact op met een van de coaches:                            
		

Jet Holshuijsen
jet@natureatwork.nl • 06-53 74 42 14

Yolande van Wijk
yola@commundo.nl • 06-20 00 08 36
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