24-UURS

MIDZOMER

LEIDERSCHAPS-RUSTPUNT
22 JUNI 2022
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ZOMERDEAL
Gun jezelf een
korte time-out &
tune-in

24-UURS MIDZOMER
leiderschaps-rustpunt
Natuurlijk leiderschap
In de hectiek van alle dag en door de
verantwoordelijkheden die continu een
appèl op ons doen is het doorgaans een
uitdaging om uit de waan van de dag te
stappen. Om de rust te vinden om bij
belangrijke dingen stil te staan, zoals
je persoonlijk leiderschap, je innerlijk
kompas en de bewuste keuzes die je
van daaruit kan maken.
Inspiratie en nieuwe energie
Wij nodigen je uit voor een volledig
verzorgd rustmoment. Om te vertragen,
op adem te komen en een moment van
reflectie in te bouwen. Op een plek die
je letterlijk en figuurlijk voedt, zodat jij
na een etmaal geïnspireerd en
opgeladen weer terugkeert.
Midzomer
De zonnewende luidt de zomer in en is
tegelijkertijd energetisch het
hoogtepunt van de zomer. De zon staat
op haar hoogst. Alles wat zich in de
lente heeft mogen openbaren wil in de
zomer rijpen. De zomer is de tijd van
groei en bloei en alles komt in het licht
te staan.
Programma
In het programma benutten we de beide
aspecten van de zomer-energie: het
stilstaan bij wat voor jou wezenlijk is
en het intappen op de zomerse piek in
kracht en creativiteit en op dat wat wil
groeien en bloeien in jou.
Beeldmateriaal @hoorneboeg en eigen collectie

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: woe 22 juni 09.00u - do 23 juni 09.00u
Lokatie: De Hoorneboeg te Hilversum
Kosten: 274 Euro excl. BTW. Dit is inclusief
overnachting op een 1-persoonskamer met eigen
sanitair en inclusief alle heerlijke maaltijden t/m
ontbijt op de 23e.
Doelgroep: Eenieder die zichzelf een rustpunt gunt
om de balans op te maken zo halverwege het jaar.
Voor wie verlangt naar vertraging, reflectie en het
vieren van de zomer.
Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers

MARIEKE VAN WERVEN
Marieke verzorgt al 15 jaar leiderschapsprogramma’s met impact. Ze is bijzonder scherp en
intuitief in haar waarnemingen en weet daardoor de
kern snel te raken. Door haar jarenlange ervaring
als product manager bij onder andere Danone en
haar achtergrond in management consultancy, zorgt
ze voor rake interventies. Ze werkt altijd vanuit
verbinding en met een duidelijk doel voor ogen.

NANKE LAVRIJSEN
Nanke groeide op in Afrika. Het oerritme van haar
'African heartbeat' werkt in haar door als een
stevigheid en als een diepgeworteld vertrouwen.
Nanke combineert die innerlijke basis met haar
achtergrond in Technische Bedrijfskunde, haar
business-sense en haar out-of-the-box mentaliteit
al 20 jaar in het begeleiden van leiders. Haar
leidraad: nieuwsgierigheid, compassie en moed.

Voor meer informatie en aanmelding:
NANKE: nanke@thujaleadership.com / 06 - 47240524
MARIEKE: Marieke@energizepeople.nl / 06 - 23698849

