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Heb je het gevoel dat er meer in jezelf en/of je team zit? Wil je graag je 

leiderschap verder ontwikkelen? Meer verdieping en kwaliteit in je leven? 

JE ZOEKT...

Je hebt vast al een aantal trainingen en cursussen gevolgd. Ervaring met 

coaching. Toch zou je meer verbonden willen zijn met jezelf en je omgeving. 

Je loopt steeds tegen dezelfde problemen aan en kunt deze patronen niet 

doorbreken. Kortom: je wilt meer in je kracht komen.  

LEIDERSCHAP BETEKENT 
REGIE NEMEN OVER JE 

LEVEN 

'By far het beste ervaringsgerichte leiderschapsprogramma wat ik ken. Zonder poespas krijg

je de meest scherpe feedback op hoe je verbinding maakt met jezelf en je omgeving. En

je leert je impact vergroten.'  

 

Tica Peeman, eigenaar VIStrainingen en leiderschapsexpert.



WAT? 

De 4-daagse training op een unieke locatie in 

Spanje (www.groupaccommodationspain.com) 

gaat over ervaren, reflecteren en vooral nieuwe 

inzichten. Het programma is afwisselend en 

confronterend waardoor je in een aantal dagen 

meer over jezelf leert dan in jarenlange training 

of coaching. 

 

Je krijgt inzichten door een nieuwe manier van 

denken en handelen. Je wordt geconfronteerd 

met jouw patronen en krijgt handvaten om hier 

verandering in te brengen. Je wordt je meer 

bewust van wat je echt wil.  

ALS JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG

WAAROM?

Vernieuwing vraagt om nieuw denken, nieuwe 

inzichten en ander gedrag. Wat zou er gebeuren 

als je in het leven je hart en intuïtie vaker als 

kompas gebruikt? Wat betekent het voor jou om 

vanuit vertrouwen en veiligheid te handelen? 

Door te durven zijn wie je bent, doe je veel meer 

in minder tijd. 

 

Er is veel ruimte om te leren van je ervaringen en 

te oefenen met nieuw gedrag vanuit de rust en 

stilte van de natuur.  



VOOR WIE?

Voor iedereen die meer over zichzelf wil

leren en vanuit verbondenheid wil

samenwerken. Die zijn eigen behoeften

en manier van communiceren wil

onderzoeken. Die meer effectiviteit en

plezier wil ervaren in zijn werk en

persoonlijke leven. 

INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE 

Fares Boustanji, eigenaar Rebird 

rebird.eu@gmail.com 

06-81495969  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het rustieke Catalaanse landhuis Mas

Santo locatie ligt in de buurt van

Barcelona. De kosten voor de 4-daagse

training zijn 2.750 euro, dit is inclusief het

trainingsprogramma, overnachtingen in

een ruime tweepersoonskamer voor

jezelf, alle maaltijden en vervoer naar het

vliegveld. Het vliegticket naar Barcelona is

er niet bij inbegrepen. 

Gespreide betaling is mogelijk voor

studenten en zzp-ers. Ook kun je na

afloop meer begeleiding en coaching

ontvangen.  

Het maximum aantal deelnemers voor

de training is 12.  

‘Er is iets magisch gebeurd. Je 
wordt op een geweldloze en 
humoristische manier uit je 
comfortzone gehaald. Zo werd 
duidelijk dat we lastige 
onderwerpen vermijden en zelden 
toekomen aan waar het werkelijk 
over gaat. De persoon die je bent 
heeft veel impact.’ 
 
(Ingrid van Berkel, partner 
advocatenkantoor Eversheds) 

‘‘Voor mij was het een eyeopener 
dat je dicht bij jezelf moet blijven 
om vertrouwen op te wekken bij een 
ander. Ik weet zeker dat we er 
anders jaren over hadden gedaan 
een hecht team te worden.’ 
 
(Pieter den Hartogh, eigenaar 
familiebedrijf Den Hartogh) 
 

De data voor 2019 zijn 6 tot 10 

maart en 6 tot 10 november.  


