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Tijd voor het volgende avontuur in jouw leiderschap. Beleef deze leiderschapsexpeditie en verdiep en benut jouw verborgen potentieel. Ervaar met een
select gezelschap wat er gebeurt als je het onbekende tegemoet durft te
lopen. Leer en verken wat er onbewust steeds bron en belemmering is van
jouw persoonlijk leiderschap en neem de volgende stap.

LEADING CHANGE

Kijk voor meer info en andere leiderschapsprogramma’s op bergenpartners.nl
of bel met ons officemanagement T +31(0)40-2431264

++ 6 DEELNEMERS ++ TOPBEGELEIDING ++ INCL. BEWAKERS ++ JE EIGEN SLEE EN HUSKY’S ++
+ + 3 M A A N D E N T R A J E C T , 5 D A G E N I N A R C T I C N AT U R E + + S T R E T C H & C O M F O R T + + N O O R D E R L I C H T + +
Inmiddels zijn er al meer dan 50 deelnemers mee
geweest op Leadership Expedition naar de ‘Highlands’,
‘Chamonix Mont-Blanc’ of ‘Saalfelden’ en die hebben
daarvan de impact kunnen ervaren in hun leiderschap.
Zij hebben kunnen ervaren hoe ze hun natuurlijk leiderschap konden versterken en werken inmiddels al enige
tijd aan de next steps voor zichzelf, hun teams en hun
onderneming.
Op Spitsbergen gaan we terreinen verkennen die de
passie en energie van iedere deelnemer afzonderlijk
bewust en onbewust sturen in zijn/haar eigen onderneming. Noorderlicht, ieder zijn eigen slee en husky’s,
haardvuur, arctic nature, stretch en comfort. Op een
eiland waar meer ijsberen leven dan mensen. Kortom, een
zeer indrukwekkende, inspirerende en intrigerende natuur
VERDIEPING IN VERBINDEND LEIDERSCHAP

om verder te verdiepen in je persoonlijke ontwikkeling.
Midden in ‘arctic nature’, zonder afleidende impulsen
(digital detox), volgens het Berg & Partners principe; Leren,
Presteren en Genieten!
Als eerdere deelnemer aan onze intensieve management
programma’s, voorwaarde voor deelname, ken je inmiddels de kracht van jouw eigen natuurlijk leiderschap en de
opgaves hierin. Je onderzoekt tijdens deze inspirerende
leiderschapsreis hoe jouw persoonlijk 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.

verbinding maken tussen de next steps in eigen werk en
leven met de next steps van de onderneming.
Op een natuurlijke manier verkennen we daarvoor zowel
de bevroren ijslagen in jezelf, je onderneming als op Spitsbergen, om te ervaren wat de basis is van jouw passie.
Het is een reis waarin de waarachtigheid van de natuur,
het uitgekiende managementprogramma en het gezelschap
met gelijkgestemden een krachtige mix biedt voor nieuwe
persoonlijke inzichten.

Spitsbergen begint waar de Leadership Expedition eindigde
doordat we ons richten op de onbewuste niveaus onder de
waterlijn van de eigen “ijsberg”. In deze reis ga je een

Dit Master vervolgprogramma bestaat uit:
1. Uitgebreide persoonlijke intake
2. Voorbereidende meetings in verbindend leiderschap
3. 6 Daagse Leadership Expedition op Spitsbergen
4. Intervisiesessies

LEREN WERKEN MET JE GAVE EN OPGAVE KANT

CREËREN VAN EEN VITAAL EN GEZOND WERKKLIMAAT

