
Leiderschapsreis
IJsland
Voor iedereen die wil werken aan 
persoonlijk leiderschap.

8 april - 13 april en 
22 april - 27 april 2018

Interesse? Vragen? 
Of maak vrijblijvend een afspraak voor 

een kennismakingsgesprek:
 

henk@vcghorses.nl
06 12075531

www.vcghorses.nl

coaching-teambuilding-persoonlijk 
leiderschaptraining



 
Leiderschapsreis
IJsland
8 april - 13 april en 
22 april - 27 april 2018

(overige data op aanvraag)

Voor iedereen die wil werken aan persoonlijk leiderschap en 
houden van natuur, enige fysieke uitdaging en goed eten. Die 
weten dat het belangrijk is om goed voor je lichaam te zorgen 
en af en toe tijd te nemen voor reflectie, maar daar in de 
dagelijkse praktijk niet altijd voldoende aan toekomen. 

IJsland, een land met geisers, gletsjers, vulkanen, noorderlicht, 
watervallen en een no nonsens cultuur met weinig stress.

Groepsgrootte: maximaal 8 personen.

Niet denken 
maar doen

Tijd voor 
jezelf

Met Henk 
naar IJsland
- Reflectie op jouw persoonlijk leiderschap, wat zijn de 

oerprincipes van leiderschap? Wat kunnen we leren van 
paarden? Wat laten ze ons zien?

- Kennis maken met organisatieopstellingen en 
familieopstellingen.

- Prioriteiten stellen met betrekking tot tijd. Wat vind je echt 
belangrijk in het leven en waar besteed je je tijd aan? En welke 
patronen spelen hierbij een rol? Hoe werkt het brein?

- Omgaan met stress, hoe speelt onze evolutie hierin een rol 
en hoe kunnen lichaam en geest weer in balans komen? En 
verstand en gevoel?

- Koude training in combinatie met ontspannen in een Hottub;  
typisch IJslands en heel goed voor je.

- Kennismaken met een prachtig land, zowel de voor de hand 
liggende highlights als minder voor de hand liggende plekken 
en de IJslandse natuur en cultuur.

- Goed eten, beweging en ontspanning.
- Een programma met ruimte voor maatwerk en flexibiliteit.
- Fit naar huis gaan met mooie herinneringen, heldere inzichten 

en constructieve besluiten voor jezelf.

Investering
€ 2750,- exclusief BTW, inclusief heen- en terugvlucht en 
overige reis-, begeleidings- en verblijfkosten.
We slapen 3 nachten in een Art Hostel, 2 nachten bij de boer, 
groepsaccomodatie, (naar goed IJslands gebruik).
Het eten in IJsland is puur en zal variëren van een lobsterdiner 
tot eten bij de boer en zelf koken. 

Route Leiderschapsreis


