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Kom tot nieuwe inzichten in  

de wildernis van Suriname! 
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“Het hart kent redenen die de rede niet kent” 
Pascal 

“Je kunt pas anderen managen, als 
je jezelf kunt managen”

Johan Cruyff
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 “It is time to get back to the basics”
John Major

Je zou graag meer uit je medewerkers willen halen door hun zelfreflecterend vermogen aan te spreken. 
Jouw teams zou je graag meer zelfstandigheid willen geven. In deze training leer je om beter verbinding 
te maken tussen je visie voor je organisatie en de ambities van je medewerkers.

Voor wie: 
• leidinggevenden zoals teamleiders, managers en directieleden
• je wilt groeien in coachend leidinggeven
• je wilt graag anderen helpen om meer uit zichzelf te halen om tot een  
 betere performance te komen
• je staat open voor management goeroes en het christelijke geloof als  
 inspiratiebron
• je bent sportief ingesteld, verkeert in goede gezondheid en je kunt 5 km  
 binnen 1 uur lopen

Resultaat:
• je krijgt meer inzicht in jouw persoonlijke drijfveren en die van jouw  
  teamleden
• je stimuleert de ambities van jouw medewerkers en ondersteunt hen in hun  ontwikkeling
• je zorgt ervoor dat teamleden zich eigenaar voelen van teamdoelstellingen 
• je vergroot het zelfsturend en oplossend vermogen van jouw teamleden
• je bent in staat om coachend leiding te geven volgens beproefde coaching methodieken
• je bent beter in staat om jouw teamleden te motiveren om tot een betere performance te komen

Waarom wildernis: 
• inspirerende unieke omgeving
• je wordt met jezelf geconfronteerd en krijgt meer inzicht in de effectiviteit van je gedrag
• je gaat terug naar de basis en dat helpt om te bepalen wat het belangrijkste is voor jezelf en jouw  
 organisatie
• de ervaringen en lessen die je in deze omstandigheden leert vergeet jij je hele leven niet 
• je bezoek aan het oerwoud draagt bij aan het behoud ervan
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Competenties
• constructief feedback geven
• inlevingsvermogen
• resultaatgerichtheid
• coachen

Intake en test
Na het intakegesprek worden je persoonlijke motivatie en leerdoelen vastgesteld. Om je persoonlijk 
profiel vast te kunnen stellen wordt een DISC test afgenomen. De uitkomsten van deze test geven 
inzicht in je personage met jouw sterke- en ontwikkelpunten. Door de toevoeging van 360° feedback 
wordt het beeld nog scherper. Vervolgens ga je coachende opdrachten uitvoeren waar jij op reflecteert. 
Je praktijk bevindingen zijn tevens input voor de training in Suriname.

Voorbereiding 
Om je persoonlijk profiel vast te kunnen stellen wordt een DISC test afgenomen. De uitkomsten van 
deze test geven inzicht in je personage met jouw sterke- en ontwikkelpunten. De uitkomsten van het 
rapport worden met je persoonlijk doorgenomen voor aanvang van de training. Op deze wijze worden 
jouw sterke- en ontwikkelpunten scherper inzichtelijk gemaakt zodat je er in jouw werkomgeving al 
mee aan de slag kunt. Je wordt dan ook geacht coachende opdrachten uit te voeren en daarop te 
reflecteren. Je praktijk bevindingen zijn tevens input voor de training in Suriname.

Tijdens de training
Je krijgt allereerst een ‘back to basics’ ervaring in een compleet andere wereld. Hierdoor kom je dichter 
bij jezelf. Naast theoretische inzichten krijg je ook nieuwe avontuurlijke uitdagingen met coachende 
opdrachten, steeds gevolgd door feedback van zowel degenen die worden gecoacht als van de trainer. 
Door het intensieve programma waarbij je elkaar nodig hebt ontstaat er een bijzondere band waarin 
je openhartige en eerlijke feedback kunt ontvangen. Aan het eind van de training stel je een coaching 
strategie op voor je medewerkers.

Afloop
Je gaat aan de slag met het versterken van draagvlak voor coachend leiderschap en het implementeren 
van je coaching strategie. Na een periode van ongeveer 1 maand ontmoeten we elkaar opnieuw in de 
vorm van een intervisie bijeenkomst. Indien gewenst kan er verdere ondersteuning worden geboden. 
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Investering (excl. btw)
Deze investering is de moeite waard omdat je door de toepassing van het geleerde een verhoogd 
rendement van je medewerkers mag verwachten.
Test en materiaal   €    500,-  DISC test met persoonlijke toelichting, 360° feedback en trainingsmateriaal
Durfkorting - €     250,- Korting omdat je naast de training ook mee durft te gaan naar de jungle
Training   €    700,- Zo’n 5 trainingssessies gedurende de hele reis en een bijeenkomst na afloop
Reis-en verblijfkosten €    900,-  Alle kosten van verblijf, gids, excursies, binnenlandse vliegreis
Totaal  € 1.850,-

Deze kostenraming geeft een indicatie van de werkelijke kosten die in een offerte vooraf worden overlegd. 
Daarnaast zijn er nog vliegticket kosten. Deze nemen af als je ons bureau in staat stelt relatief vroeg te 
boeken naar Suriname. Aan de bedragen genoemd in deze folder kunnen geen rechten worden ontleent.

Inschrijving
De training gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 5. Er kunnen zich maximaal 8 deelnemers 
inschrijven. De inschrijving opent op 1 januari en sluit op 15 juni of eerder. Vol = vol. Daarna zal worden 
bepaald of de reis al dan niet kan door gaan in een periode buiten het regenseizoen zoals bijv. oktober 
of november. Na inschrijving ontvang je meer informatie en voor aanvang van de reis ontmoeten alle 
deelnemers elkaar.
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Korte beschrijving van het programma

Dag 1 (za) 
Vertrek van Schiphol en aankomst. We verblijven 
bij een inheemse familie langs de oever van de 
Suriname rivier nabij het Brokopondo meer.

Dag 2 (zo) 
Introductie van het ‘Back to Basics’ programma 
en kajakken in de jungle.

Dag 3 (ma) 
Vertrek naar Atjoni en per korjaal naar de dieper 
gelegen jungle van de Amazone.

Dag 4 (di)
Jungle-expeditie te voet in het regenwoud nabij 
Ping Pé. Overnachting in de jungle.

Dag 5 (wo) 
Tocht naar het Brokopondo meer. Vissen, eten en overnachten op het meer.

Dag 6 (do) 
Trainingssessies en reflectie rondom ‘Natuurlijk Coachend Leiderschap’.

Dag 7 (vr) 
Kajakken in de jungle en trainingssessie rondom Natuurlijk Coachend 
Leiderschap.

Dag 8 (za)
Begeleiding rondom opstellen coaching strategie en terugvlucht.
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