
LEIDERSCHAPSPROGRAMMA 

BACK TO BASICS

Op kajak expeditie voorwaarts 

19 – 23 juni 2022



JIJ ALS LEIDER VAN DE 

TOEKOMST

Hoe kun je impact maken in een organisatie 

waar je invloed nog beperkt is door je positie?

En hoe blijf je krachtig in de dynamiek van 

een organisatie?

Tijdens deze leiderschapsweek in Nederland 

op prachtige plekken in de natuur ontdek je 

wie je wilt zijn als leider en onderzoek je waar 
jij het verschil kunt maken.



VOOR WIE?

Je bent als young leader terechtgekomen in 

een wereld waarin je maximaal impact wilt 

maken en er ook veel van je verwacht wordt. 

Tegelijkertijd wil je ook een leuk en 

gebalanceerd leven waar werk een belangrijk 

onderdeel van is. Je werkt bij een bedrijf waar 

je soms niet al je potentieel kunt inzetten, waar 

je graag meer de leiding wilt nemen en waar je 

genoeg mogelijkheden ziet hoe het beter of 

anders kan. 

Wat doet dit met jou en hoe zorg je ervoor dat 

jouw leiderschapskwaliteiten tot uiting kunnen 

komen? En hoe bouw je veerkracht op en blijf 

je geïnspireerd?

Je houdt van een fysieke uitdaging en een out-

of-the box aanpak voor jouw ontwikkeling.



OPBRENGST

Na afloop van dit 

leiderschapsprogramma:

• Heb je weer meer verbinding met 

jezelf en je visie gemaakt;

• Weet je wat jou werkelijk drijft als 

young leader;

• Ontdek je waar jouw toegevoegde 

waarde werkelijk zit en waar je 

verschil kunt maken;

• Zet je je creativiteit in om (je team), 

collega’s en omgeving beter en met 

meer gemak te inspireren, in 

beweging en in flow te krijgen;

• Beschik je over meer leiderschaps-

vaardigheden en een groter repertoire 

van beïnvloeding;

• Heb je mooie mensen ontmoet, fijne 

gesprekken gevoerd en veel lol 

gehad.



Leiderschaps-

week in NL
Intake Gesprek

coach

31

Slotsessie 

groep

4Maanden 2



Ochtend

Namiddag

Middag  

Iedere dag starten we met 

een vers en uitgebreid 

ontbijt.

Daarna is het tijd voor 

actie. We gaan naar 

buiten voor sessies, 

persoonlijke gesprekken 

en kanoën vervolgens 

naar de volgende plek in 

de natuur.

Zodra we bij ons nieuwe

kamp aankomen, zetten we 

onze tenten weer op en is er 

tijd voor stilte, reflectie en

ontspanning. 

Als vanzelf, zonder je best 

ervoor te doen, ontstaan er 

beelden, inzichten en 

nieuwe vragen.

De namiddagen besteden

we aan de inzichten die je 

deelt in de groep. 

Met aandacht voor

theoretisch kader zoals

impact, kracht van visie, 

leiderschapsstijlen, 

organisatiedynamiek en

werken met weerstand en

resilience.

Avond

Alle dagen eindigen we 

met een vers en

gezamenlijk bereid diner. 

We sluiten af met 

kampvuur verhalen.



SLAPEN IN EEN TENTJE (of 

onder de sterren)

We trekken de natuur in na zonsopkomst en 

voor zonsondergang zoek je een fijne plek 

voor de tent. Of je slaapt met een beetje 

geluk direct onder de sterren.

Back to basics en vooral terug bij jezelf.



ONZE MISSIE

Het is onze missie om een 

bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van duurzaam 

leiderschap op individueel, team, 

organisatie- en maatschappelijk 

niveau. 

De vormen die we daarvoor 

kiezen zijn veelal speels, out-of-

the-box, op de mooiste plekken 

en met behulp van meer dan 

onze eigen vermogens. De 

natuur en de tijd spelen hierin 

een cruciale rol. Het enige dat 

wij daarin doen is dit bewust te 

integreren in onze begeleiding. 

Dat maakt de impact van het 

werk vele malen groter.



PRAKTISCH

Check in zondagavond 19 juni 2022

Afscheid donderdagochtend 23 juni 2022

INVESTERING COMPLETE PROGRAMMA 

Deelname kost € 3750 excl. 21% BTW per 

deelnemer. Dit is inclusief:

• Coaching- training en begeleiding door 

Caroline en Hidde

• Alle reis- en verblijfskosten

• Overnachtingen 

(Exclusief  reis- en annuleringsverzekering)

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 10 deelnemers (m/v).

INFORMATIE & AANMELDEN

Je kunt je aanmelden door een e-mail te 

sturen naar info@ciccompany.nl. Eerst meer 

weten: bel Caroline Serré (06 14 69 42 13)


