Beste relatie,
Dank voor je interesse in het Programma Leiderschap. Graag informeren we je nader over ons
programma. We hebben het heel bewust gemaakt voor leidinggevenden die hun kennis,
kunde en vaardigheden op het gebied van leiderschap willen ontwikkelen. Leidinggevenden
die tijd willen investeren in zichzelf en in hun team. Dit gaat ze doen door gedurende 4 dagen
te leren, te reflecteren en te ontwikkelen. Maar ook door te ontspannen en te genieten in de
natuur.
In de natuur
We hebben gekozen voor een prachtige, inspirerende locatie in Westelbeers, gelegen in de
achtertuin van Tilburg en Eindhoven.

Een unieke buitenlocatie die de kracht en wijsheid van de natuur laat zien. We bieden hiermee
onze deelnemers niet alleen een waardevolle training, maar ook een beleving die bijdraagt
aan een juiste balans tussen werken, reflecteren en ontspannen in de zomer ten behoeve van
het beoogde eindresultaat: met meer zelfvertrouwen én een volle rugzak vol kennis, kunde en
competenties over leiderschap. De locatie is 100% coronaproof door aandacht te geven aan
schoonmaak en desinfectiepunten. Daarnaast zijn alle faciliteiten en services tijdens ons
verblijf aangepast aan de norm van 1,5 meter afstand. De bostuin biedt ons hierin zeeën van
ruimte om zoveel als mogelijk in de buitenlucht te trainen.
Persoonlijke leerdoelen centraal
Als we een ding geleerd hebben tijdens de corona crisis, is dat we online tools zeer effectief in
kunnen zetten in onze programma’s. Dit betekent dat vooraf aan het programma én na afloop
van de training met iedere deelnemer een online gesprek wordt gevoerd, waarbij de
persoonlijke leerdoelen centraal staan.
Het naslagwerk wordt online aangeboden, evenals de persoonlijke voorbereidende- en
borgingsopdrachten. Het gehele programma wordt verzorgd door twee trainers/coaches.
Hierdoor is er naast leren in een groep gelijkgestemden, veel tijd voor persoonlijke
ontwikkeling en leerdoelen tijdens 1 op 1 coachgesprekken.
4-daags programma
We ontvangen onze gasten op Eigentijdserf, om als groep met en van elkaar te leren
gedurende 4 intensieve dagen. Op de maandag- en dinsdagavond wordt met een
avondprogramma tot 20.00 uur gewerkt. Op de donderdag sluiten we om 16.00 uur het
programma af.

Investering
De investering voor het Programma Leiderschap bestaat uit:
•
•
•

4-daags Leiderschapsprogramma inclusief 2 online gesprekken
exclusief 21% BTW
Locatie arrangement Eigentijdserf inclusief overnachtingen
Locatie arrangement Eigentijdserf exclusief overnachtingen

€ 1.675,00
€ 725,00
€ 425,00

Dit arrangement betreft de kosten voor service en gastverblijf, zoals gezonde lunches,
onbeperkt gebruik van koffie, thee en fruitwater, 3-gangendiners, streekproducten
ontbijtbuffet én overnachtingen in een éénpersoonskamer.
De mogelijkheid bestaat te kiezen voor het arrangement zonder overnachtingen. Wij
adviseren om gebruik te maken van de overnachtingsmogelijkheden. Op die manier kan het
geleerde in alle rust bezinken. In deze training onderga je een intensief proces waarin je leert
en verandert. Uit ervaring weten we dat blijven slapen een verdieping aan de
trainingservaring geeft.
Voor het succesvol met en van elkaar leren, gaan wij uit van een minimale groepsgrootte van
8 deelnemers. Indien zich minder leidinggevenden aanmelden, gaan we in gesprek over een
alternatief.
Wij kijken enorm uit naar dit Programma Leiderschap en horen heel graag of we jou in de
natuur mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Trudy Siekman en Saskia Elberse,
namens Trimtab & QualityTrain

