Het karakter van de reis, de bestemming en de persoonlijke aandacht komen het beste tot hun recht
– net als de deelnemers – in een kleine groep. Het gaat dan ook om unieke reizen met een resultaat
dat de verwachtingen overtreft. Een Once in a lifetime experience, met meetbaar resultaat,
dankzij een optimale interactie met jezelf, met elkaar en met de natuur.

www.wyt.nl/leiderschapsreizen

de Persoonlijk Leiderschapsreizen worden mogelijk gemaakt door

Reis naar Persoonlijk Leiderschap
nieuwe inzichten door nieuwe uitzichten
Jeroen van de Kerkhof
Organisatie &
Reisbegeleiding
06 265 322 56

.. wie naar binnen kijkt wordt wakker’
Karl Gustaf Jung
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Klaas Koster

Persoonlijk
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06 248 585 56

Mirjam van den Boezem
Persoonlijk
Leiderschapscoach
06 504 054 68

De belastingdienst heeft de aangepaste werkkostenregeling ingevoerd.
De investering in deze reizen is 100% aftrekbaar.

‘Before you are a leader,
success is all about growing yourself.
When you become a leader,
success is also about growing others.’

Ontdek meer! »

Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijk Leiderschap gaat over het geven van

Je (her)ontdekt je eigen talenten, levensvisie en

richting aan je leven. Iedere dag weer. Vanuit

ontwikkelt deze verder.

heldere principes en een duidelijke visie geef je

Je ontwikkelt meer innerlijke ruimte, vitaliteit en

in een kleine groep gelijkgestemden, invulling

energie in je dagelijkse leven.

aan wat voor jou persoonlijk en zakelijk het

Je krijgt inzicht in hoe je de effectiviteit van je

meest van belang is. Daardoor kun je ook het

gedrag kan vergroten.

beste in anderen naar boven halen.

Ben je toe aan ..

Je leert om te gaan met weerstanden van jezelf

Deze Reis naar Persoonlijk Leiderschap is een reis

Je pakt dilemma’s en belemmerende

kracht en inspiratie op. De fysieke reis naar een

overtuigingen aan.

.. bezinning en persoonlijke groei?

indrukwekkend landschap, een andere cultuur en

Hoofd, hart en handen leren samen het werk te doen.

.. reflectie op wat je echt wilt?

de activiteiten en uitdagingen stimuleren een reis

.. een uitdaging voor je hoofd, hart en lichaam?
.. een paar dagen helemaal voor jezelf in een
prachtige natuur?
Dan biedt de Persoonlijk Leiderschapsreis je een unieke kans »

naar binnen. De kracht van de natuur is een belang-

Wat is jouw bestemming?

rijke spiegel voor de kracht in jezelf.

Het programma telt nu drie bestemmingen: Slovenië,
IJsland en Afrika. Ook andere bestemmingen in

Vergroot je kracht

Nederland, Europa en daarbuiten zijn mogelijk. De

Dit is een reis waarin je richting bepaalt, afscheid

zorgvuldig gekozen bestemmingen en activiteiten

neemt van beperkende overtuigingen, maar vooral

versterken en verankeren de inzichten en dragen bij

ook veel geniet en je (toekomstige) succes viert.

aan een blijvende transformatie.

Meer weten? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

‘Wie naar buiten kijkt droomt ..

+31 (0)13 8000 223

Ervaringen ..

en anderen.

naar je hart en je bewustzijn. Je doet nieuwe energie,

.. meer bezieling?

Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond

explore@wyt.nl

Kijk voor meer informatie op www.wyt.nl/leiderschapsreizen

Rene: ‘Een reis waarbij ik
onbewuste inzichten helder en
persoonlijk heb kunnen maken en
mentale grenzen heb verlegd’

Thijs: ‘Bijzonder nuttige reis waar
ik de rest van mijn leven profijt
van ga hebben’

Maud: ‘Een geweldige ervaring
die je iedereen gunt!’

