
LEIDERSCHAPSRETRAITE IN ROME

Rust, inspiratie en tijd aan jezelf

Najaar 2022



De Romeinse beschaving 

heeft zelfs in onze 

technologische tijd nog 

een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht. 

De lange schaduw van 

Rome beheerst in 

meerdere opzichten vele 

aspecten van ons leven. 

De architectuur, de 

retoriek en de 

geschiedenis bieden je 

lessen die van 

toepassing zijn op jou als 

persoon en als leider. 

Hoelang is het geleden 

dat je zelf centraal stond, 

je jouw rust vond en je 
geïnspireerd werd?



INTENSIEF EN IMPACTVOL

Deze leiderschapsretraite is een mooi alternatief voor een coachtraject. Door de intensiteit en het feit dat 

je echt uit de waan van de dag stapt kun je ongestoord met jouw eigen vragen aan de slag. Met jouw reis 

naar Rome ga je zowel terug in de tijd en zet je vele stappen voorwaarts. Hoe? Door stil te staan. Bij wat 

er voor jou leeft, door om je heen te kijken, door mooie gesprekken daarover met jouw coach en door de 

inspiratie die Rome je biedt. Voorafgaand aan jouw verblijf in Rome hebben we een intake en op basis 

daarvan maken we een programma voor je. Eenmaal in Rome ligt de eerste opdracht voor je klaar in de 

koffiebar bij jouw eigen Airbnb en ontmoeten we elkaar daarna live. In Rome werken we intensief samen, 

hebben we gesprekken die er wezenlijk toe doen, is er een stiltetijd, zijn we veel buiten en heb je eigen tijd 

om ook jouw eigen rust te vinden. Twee maanden nadat je terug bent hebben we een borgingsgesprek.



VOOR WIE?

Voor leiders die eraan toe zijn om out of the

box geïnspireerd te raken, te leren van de 

lessen uit de geschiedenis van Rome. 

Leiders die met andere ogen naar zichzelf 

en hun omgeving willen kijken. Dit 

programma sluit heel goed aan wanneer je 

openstaat voor een verrassende manier 

van ontwikkelen. 

OPBRENGST

• Hernieuwde ontmoeting met jezelf;

• Diepere rust en heldere focus;

• Geïnspireerd neem je jouw eigen lessen 

uit Rome mee;

• Je laat bagage achter én je neemt een 

andere rugzak mee terug;

• Visie op jouw (professionele) toekomst;

• En last but not least – welke 

verrassingen het je ook zal brengen



PRAKTISCH

2,5 daagse leiderschapsretraite najaar 

2022.

INVESTERING PROGRAMMA 

Deelname kost € 4.500 excl. 21% BTW. 

Exclusief reis- en verblijfskosten. 

We werken in Rome zorgvuldig volgens de dan geldende 

COVID- richtlijnen. 

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)


