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DE INHOUD 
 
Leuk! Je bent nieuwsgierig naar de inhoud van het trainingsprogramma tijdens de Persoonlijk Leiderschap Reis 2017. 
We werken het hieronder voor je uit. 
 

JOUW HOOFDDOEL 
 
Je wilt blij zijn met wat je hebt en gaan voor wat je wilt. Dit betekent… 

• Weten wat je kunt, wat je belangrijk vindt en wat je wilt nastreven. 
• Doorhebben wanneer je je verzet. 
• Accepteren: ’t is wat ‘t is. 
• Jouw kwaliteiten gebruiken om te komen waar je wilt. 

HET TEAM EN DE MISSIE 
 
Deelnemers en 2 trainer-coaches die de diepte opzoeken met onderstaande dag-thema’s rondom persoonlijk 
leiderschap, het team werkt intensief met elkaar samen gedurende de week op een zeiljacht. 

HET PROGRAMMA 
 
Het programma wordt afgestemd op de persoonlijke intakes. Doordat je een week uit je dagelijkse context bent, heb je 
de kans om verder te kijken dan elke andere vorm van training. Het wordt een pressure cooker omdat je in een groep 
met tien man deelneemt.  
Aan het begin maak je jouw belangrijkste leervraag scherp. Wat is nu relevant voor jouw toekomst? 

• Even uit-why’en: waarom doe je wat je doet? 
• Alle hens aan dek: wat is jouw rol en hoe wil je bijdragen? 
• Richting bepalen: hoe maak je keuzes? 
• Licht het anker: afrekenen met je belemmeringen 
• De deining van jouw schip: toelaten wat er komt 
• Voor de wind: in je FLOW komen 

Bij terugkomst weet je hoe je het geleerde vasthoudt in de praktijk. Later in 2017 ontmoeten we elkaar nog een 
dagdeel om dit te borgen en samen terug te kijken. 

JOUW RESULTAAT 
 
Het resultaat betekent vaak een grote stap richting jouw ideaal. De uitkomst is voor iedereen anders omdat je werkt 
aan je persoonlijke vragen, obstakels en oplossingen. Wat voor iedereen geldt: 

• Je leert jezelf, je gedrag, je reacties en je automatismen beter kennen 
• Je overwint blokkades en je doorziet en doorbreekt patronen 
• Je vindt makkelijker rust in de beslissingen die je neemt 
• Je verruimt je kijk op wat je doet en wat werkelijk bij je past 
• Je komt terug van een week vol inzichten waar jij je leven lang wat aan hebt. 

BINNEN DE TRAININGSTIJDEN… 
• werken we intensief met wat je bezig houdt 
• gebruiken we de reis, de omgeving en de ervaring om meer over jezelf te leren 
• schipperen we tussen ernst en humor 

BUITEN DE TRAININGSTIJDEN… 
• krijg je soms opdrachten om verder met de thema’s te werken 
• zorgen we met elkaar voor een varend schip, eten en vertier 
• kun je bij je trainer-coach terecht voor vragen 
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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP -  HET TRANINNGSPROGRAMMA PER DAG 
 
 
Dag 1. Jouw verhaal 
Za 3 juni | Training: 19:00 – 21:00 

 
Doel: kennismaken met jezelf en elkaar 
Intentie voor de week 
Wat maakt jou eigen? 

 
Dag 2. Jouw Persoon 
Zo 4 juni | Training: 10:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00 

 
Doel: patronen zien en met humor naar jezelf kijken 
Welke rol pak je  
Wat verwacht je van jezelf 
Unieke kwaliteiten 
Imperfecties 
De waarden die je nastreeft 

 
Dag 3. Jouw Koers 
Ma 5 juni | Training: 10:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00 
 
 

 
Doel: weten wat je de wereld kunt en wilt bieden 
De rode draad in jouw levensverhaal 
Hoe wil je bijdragen 
Welke reis ga je aan 
Commitment om je doelen te bereiken 

 
Dag 4. Jezelf tegenwerken 
Di 6 juni | Training: 10:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00 
 

 
Doel: met eigen ogen zien hoe je jezelf tegenwerkt 
Wat probeer je te voorkomen? 
Beknellingen 
Krijgen wat je niet wilt 
Waar pijn vandaan komt 

 
Dag 5. Jezelf ontwijken 
Wo 7 juni | Training: 10:00 – 12:00 en 20:00 – 22:00 
 

 
Doel: de functie en het nadeel van vermijden snappen 
Manieren van vermijden 
Kies je masker 
Succesvol afschermen 

 
Dag 6. Innerlijke reis 
Do 8 juni | Training: 08:30 – 09:00 en 19:30 – 21:00  
Coaching: 30 min 

 
Doel: onderzoeken en accepteren van kopzorgen 
Observeren van gedachten 
1-op-1 coaching 
Mild zijn voor jezelf 
Stilte 

  
Dag 7. Bevrijding 
Vrij 9 juni | Training: 10:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00 

 
Doel: je kwaliteiten gebruiken om te komen waar je wilt 
Loskomen 
Je kracht gebruiken 
Winnen van je angst 

 
Dag 8. Gewoon, jezelf 
Za 10 juni | Training: 10:00 – 12:00 

 
Doel: vrijheid ervaren om jezelf te zijn 
Durven zijn wie je bent 
Spontaniteit 

 

Careerwise Young Professional trainers 
Pim Schouten is trainer-coach tijdens de reis. Hij begeleidt groepen en individuen die worstelen met commerciële, 
culturele, team- en identiteitsvraagstukken. Hij laat ze hun drijfkracht ontdekken en deze omzetten in doelstellingen, 
vaardigheid en actie. Andere cursisten over Pim: “Pim is een inspirerende en professionele trainer en coach. Hij weet 
groepen en individuen te enthousiasmeren door middel van prettige confrontatie, een spannend programma, inzicht 
en humor.” 
 
Marcelle Arriëns is trainer-coach tijdens de reis. Ze specialiseerde zich de afgelopen jaren in leren en ontwikkelen bij 
young professionals. Ze heeft als missie om persoonlijke ontwikkeling makkelijker en leuker te maken. Bij Careerwise 
is ze verantwoordelijk voor alle inhoud, kwaliteit en het ontwerpt ze de programma’s. Daarnaast is ze nog altijd trainer, 
coach en trainingsacteur. Hiervoor werkte ze bij Stichting 4YoungPeople en als theaterdocent. 
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Trainingsschema Persoonlijk Leiderschap  
09:00 uur         Ontbijt 
09:45 uur         Varen 
10:00 uur         Training deel 1 
12:15 uur         Lunchpauze 
14:00 uur         Training deel 2 
16:00 uur         Aanmeren 
16:30 uur         Vrije tijd 
Hoe de dagen exact verlopen hangt af van het weer en de trainingsthema’s. 

Prijs – € 1.150,- inclusief vrijwel alles! 
• Intensief Persoonlijk Leiderschapsprogramma 
• Ervaren young professional trainers/coaches die zorg dragen voor jouw persoonlijke leertraject 
• Persoonlijk intakegesprek 
• Kennismakingsavond + briefing (29 mei) 
• Een middag in het najaar om samen terug te kijken en het geleerde verder te borgen in jouw praktijk 
• Exclusief reiskosten naar Griekenkand, avondeten, zakgeld. 

Wil je nog meer weten? 
Neem contact op! We praten er graag over :-) of bekijk op de website de algemene beschrijving met praktische 
informatie over de Persoonlijk Leiderschap Reis. 


