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Leiderschap; leren werken

‘Leading change’;

‘Next steps’

met wat je aantreft

sturen op vernieuwing

met je organisatie

GEMIDDELDE
BEOORDELING

De begeleiders van deze Master Journey:

Een reis volgens de Berg & Partners principes: Wij geloven in vertragen om te versnellen, zonder
afleidende impulsen (digital detox), met ziel & zakelijkheid. Waarin we leren, presteren en genieten!

HET
VERVOLG
DE UNIEKE MASTER JOURNEY
Na onze succesvolle Master Leadership Journey
op arctic Spitsbergen organiseren we een nieuwe
Master Leadership Journey naar de Masai Mara in
tropisch Kenia. Het is tijd voor het volgende avontuur
in jouw leiderschap. Deze master journey is bedoeld
als inspiratiereis om te werken aan jouw next steps
als leider. Exploreer, verdiep en benut jouw potentieel
als ondernemer, directeur of bestuurder maximaal.
Ervaar met een select C-level gezelschap (16 deelnemers) en 5 leiderschapstrainers wat er gebeurt
als je het onbekende tegemoet loopt in ongekend
gebied. Leer wat er bewust en onbewust steeds bron
of belemmering is in jouw persoonlijk leiderschap en
ontwikkel je verder als leider op deze inspirerende
en impactvolle leiderschap safari.
Deze reis is een verdiepingsreis en inspiratiebron
voor het effectief leiden van veranderprocessen.
Het continu weten aan te passen aan nieuwe
omstandigheden is tegenwoordig de enige constante
en van belang om de eigen organisatie future proof
te houden of opnieuw te krijgen. Tijd om je eigen
koers en die van je organisatie te evalueren, te
kalibreren en nieuw lonkend perspectief te creëren.
De prachtige natuur van de Masai Mara in combinatie
met de vele rust-, reflectie en inspiratiemomenten en
het uitgekiende programma zijn daarvoor een mooie
spiegel. Het oergeluid van Afrika gaat met zekerheid
van alles bij je oproepen. Het gaat door merg en been.
Ga je mee op verkenning?

Kijk voor alle data en andere leiderschapsprogramma’s op bergenpartners.nl
of bel +31(0)40-2431264

BLIJVEN ONTWIKKELEN
Inmiddels zijn er al meer dan 250 leiders op eindverantwoordelijk management niveau mee geweest
op Leadership Expedition naar de Highlands, Chamonix
Mont-Blanc en Saalfelden of hebben een ander
soortgelijk, intensief maatwerk directieprogramma
doorlopen. Deze reis sluit daar op aan, bouwt daar op
voort en is daarmee een logisch vervolg.
Leiderschap vraagt elke keer opnieuw te leren kijken
vanuit een ander perspectief naar organisatievraagstukken. Nieuwe gebieden te verkennen. Bij jezelf,
bij je teamleden, met je klanten, met je leveranciers,
etc. Daar start het leren en de vernieuwing. Immers,
als je blijft doen wat je deed….

HERBRONNEN
Er is de afgelopen 2 jaar veel van je gevraagd als leider.
Er is een beroep gedaan op je agiliteit als leider, als
MT, om je organisatie future proof te maken of te
houden. Het vraagt telkens opnieuw aan te passen aan
veranderende omstandigheden. Dat heeft impact.
Waar neem je de leiding en waar volg je? Wat zijn de
best practices in verandermanagement? Wat is er
te leren over je eigen leiderschap onder druk of in
tijden van crisis? Waar was je bron en waar was je als
leider een belemmering voor voortgang, verandering of
innovatie?
Het is tijd om opnieuw de balans op te maken,
opnieuw te vertragen, te herijken, samen te leren,
inzichten te delen, nieuwe ideeën te tanken met en
bij gelijkgestemden. Met inspiratie van 5 leiderschapstrainers, de Masai, de gidsen, het desolate
landschap en de oergeluiden van Afrika. Tijd om op
een aantal inspirerende locaties tijdens deze leiderschapsreis nieuwe wegen te verkennen, het gebaande
pad letterlijk te gaan verlaten om te herbronnen als
leider, inspirator en begeleider van jouw organisatie.

jouw eigen natuurlijk leiderschap en de opgaves hierin.
Je onderzoekt tijdens deze leiderschapsreis in Kenia
hoe jouw persoonlijke verhaal en het natuurlijke leiderschap in werk en leven wel of niet nog steeds samenvallen met wat de bedoeling is voor de onderneming of
het team waaraan je leiding geeft.
Inspirerend Kenia begint waar jou Leadership Expedition
of directieprogramma eindigde doordat we ons richten
op de onbewuste niveaus onder de waterlijn. In deze
reis verken je het volgende hoofdstuk en ga je een
verbinding maken tussen de next steps in eigen werk
en leven met de next steps van de onderneming.
Een reallife wildlife safari in inspirerend leiderschap.

INSPIRATIE GEGARANDEERD
Het is een reis waarin we de waarachtigheid van de
prachtige natuur te voet verkennen en een uitgekiend
leiderschap programma doorlopen met een integer
gezelschap van gelijkgestemden. De wandeling door de
Afrikaanse natuur met de Masai, de ontmoetingen met
enkele Keniaanse ondernemers en de rust en ruimte bieden
een krachtige mix voor nieuwe persoonlijke inzichten.
Uiteraard zorgen we weer voor een top verzorging in
food & beverage en bijzondere overnachtinglocaties.
Geheel volgens de Berg & Partners hoge standaard.
Dit 4 maanden Master vervolgprogramma
bestaat op hoofdlijnen uit:
1 Uitgebreide persoonlijke intake
2 Kick-off met de trainers
3 	Voorbereidende opdrachten
4 	Voorbereidende module
5 	8-daagse Master Leadership Expedition in
Kenia
6 2 supervisiesessies
7 Buddysessies
8 	Reflecties op strategie en leiderschap door
stages en bedrijfsbezoeken

JOUW VOLGENDE HOOFDSTUK

Opleidingskosten € 9450,- all-in

Als eerdere deelnemer van onze impactvolle leiderschapsprogramma’s ken je inmiddels de kracht van

Interesse? Neem contact op met Marcel,
06 22 79 00 81, of Wilbert 06 53 26 79 88.

