Botswana Leadership Journey 16 t/m 24 april 2021
Neem een week afstand van de drukte en de prikkels van werk en thuis om een fundamentele
volgende stap te zetten in jouw authenticiteit als leider. Met circa 4 andere deelnemers op
directie/MT/RvB niveau leer je van elkaar en word je op individuele basis begeleid door Robert
Gieling. Dit alles in de geweldige natuur van Botswana, het mooiste land op het gebied van
safaribeleving, waar we verblijven in het Limpopo-Lipadi Private Game and Wilderness Reserve.
Tijdens de journey is er veel ruimte voor reflectie en ontwikkeling in je persoonlijke leiderschap.
Daarbij is jouw eigen vraagstuk leidend. Je benut verschillende activiteiten om te ervaren hoe je
anderen in veranderende omstandigheden met je impact en verbindend vermogen kunt mobiliseren.
Een greep uit de onderdelen: game drives, bush camp onder de Afrikaanse sterrenhemel, les over
de flora en fauna van Afrika, 4x4 training en bush walks. Je vergroot jouw bewustzijn door op
diverse manieren te leren: van de natuur en alles wat zich daar aandient, van de spiegel die elke
deelnemer voor je is en van je eigen ervaringen en reflectie daarop.
Voorafgaand aan de leiderschapsreis heb je een persoonlijke intake met Robert en ontmoet je je
reisgenoten voor een eerste kennismaking. We bespreken het programma en de (individuele)
leerthema’s en behoeften met elkaar.
We vertrekken op 16 april vanaf Schiphol en overnachten in Johannesburg. De volgende ochtend
vliegt Robert jullie in een privévliegtuig naar de binnenlanden van Botswana waar Robert jullie
samen met een ranger gaat begeleiden. Slapen doen we in een luxe lodge met een kok en
topbediening aan de Limpopo rivier. Op 23 april vertrekken we huiswaarts zodat we in de ochtend
van 24 april weer terug zijn in Nederland.
Na de journey is er een terugkomsessie met de groep en individuele (afrondings)gesprekken om stil
te staan bij de borging van de inzichten in de dagelijkse praktijk. Wil jij jouw leiderschap, reflectief
vermogen en ondernemerschap aanzienlijk vergroten, maak dan deze onvergetelijke reis met ons!
Investering € 4.950 p.p. (inclusief vliegreis waaronder privévluchten, intake, begeleiding,
terugkomsessie, materialen, verblijf, maaltijden en exclusief BTW en reis-/annuleringsverzekering).
Voor aanmelding en vragen: esthervanheusden@winnernetwork.com, 0418-678000.

