DEEP DIVE
INSPIREREND LEIDERSCHAP

ZET KOERS NAAR
EFFECTIEVER LEIDERSCHAP
Verleg de grenzen van jouw persoonlijk
leiderschap op het legendarische zeiljacht
de Flyer-One; het zeiljacht waarmee Conny
van Rietschoten in 1978 de Whitbread
Round the World Race – nu de Volvo Ocean
Race - won. Het was tijdens die race dat de
zeilsport voor het eerst als teamsport werd
benaderd. Daarom is varen op de Flyer een
unieke ervaring op spectaculair maritiem
erfgoed.
Het leven aan boord wordt bepaald door weer,
water en wind. Zeilen is teamwork, maar vergt
ook leiderschap. Tijdens het zeilen, onder begeleiding van Bieke Van Gool, executive coach
en Gerard Schootstra, ervaren schipper, ben
je op elkaar aangewezen. Het klimaat op het
water is als de VUCA-wereld waarin we leven
(volatile, uncertain, complex and ambiguous). Met focus en lef vasthouden aan je visie,
flexibel reageren op onvoorspelbaarheden
maar ook het met stabiele eenvoud kunnen
handelen, vormt de dagelijkse realiteit. Wie wil
inspireren herkent de golven, de wind en geeft
leiding met impact. Modern leiderschap vraagt
om een koers tussen vasthouden en loslaten.
Dit exclusieve programma biedt een onderscheidende en soms confronterende ervaring
in leiderschap. Het is een grensverleggend
traject met de nadruk op het versterken van
jouw persoonlijk leiderschap, waarbij je twee
dagen zeilt op de Flyer-One. Ons team zorgt
voor persoonlijke support en geeft haarfijne en
concrete feedback zodat je je leiderschap kunt
optimaliseren.

•

High-impact ontwikkelingstraject door inzicht,
beweging en borging

•

Intensieve, scherpe resultaatgerichte coaching

•

Ervaringsgerichte deep-dive werkmethode

•

Persoonlijke Management Drives profilering

•

Concreet feedback adviesrapport
op effectiviteit en impact

•

Snelle leercurve door persoonlijke
opvolging en zorg

•

Beperkte selectie deelnemers op legendarisch
Nederlands maritiem historisch erfgoed de Flyer-One

INTERESSE?
Wij geven graag meer informatie en
beantwoorden je eventuele vragen.
Bekijk voor actuele data de website.
www.mis-s.com

DEEP DIVE

DOOR WIE?

INSPIREREND LEIDERSCHAP

UNIEK TRAJECT
IN 4 STAPPEN

BIEKE VAN GOOL is executive coach, change

INTAKE

BEPERKT AANTAL PLAATSEN

PRIJS

Individueel kennismakingsgesprek waarbij
verwachtingen worden afgestemd, je eigen
uitdagingen worden getoetst en persoonlijke
doelen worden gedefinieerd.

Om dit ontwikkelingstraject zo krachtig en
baanbrekend mogelijk te maken, is het aantal
plaatsen beperkt. We kiezen voor een selectie
van denkers en doeners die kritisch zijn en
willen groeien (maximaal 6 deelnemers).

3.950 EUR, excl. btw.

KICK-OFF

Kennismaking met andere deelnemers, terugkoppeling individueel Management Drives profiel en kennismaking met Gerard Schootstra,
professioneel zeiler en teamcoach.

HET WATER OP
Begeleid 2-daags zeilavontuur en ontwikkelingstraject op de Flyer-One onder leiding van
twee coaches.

IN HET PAKKET IS INBEGREPEN
•
•

•

•

CLOSING
Reflectie, persoonlijk plan van aanpak, feedback, introspectie en concrete adviezen.

•

High impact persoonlijk
ontwikkelingstraject in vier stappen
Management Drives profilering,
handboek en persoonlijke terugkoppeling
op eigen leiderschapsvoorkeuren
Individueel feedback rapport en
actieplan met concrete tips om
met meer impact te inspireren
Literatuur: ‘Why should anyone be
led by you?’ (Goffee & Jones) en
‘De zeven eigenschappen van
effectief leiderschap’ (S. Covey)
Logies, foods & drinks op
de Flyer-One/hotel.

VOOR WIE?
Ondernemers en managers die zichzelf
willen uitdagen en kiezen om te blijven
groeien, of een bestaand managementteam
dat het gezamenlijk leiderschap en de effectiviteit op een hoger niveau wil brengen.

INTERESSE?
Wij geven graag meer informatie en
beantwoorden je eventuele vragen.
Bekijk voor actuele data de website.
www.mis-s.com

manager en managing partner van mis-s. Bieke heeft
meer dan 18 jaar ervaring in change management en
leiderschapsontwikkeling. Zij realiseert vooruitgang
in organisaties en teams als managementadviseur
en executive coach. Sinds 2009 doceert en coacht
Bieke aan de Antwerp Management School/ Universiteit van Antwerpen en behoort ze tot het Faculty
Team in Leadership.
Klanten omschrijven haar als een inspirerend en
authentiek klankbord. Ze waarderen haar energie
en stijl als mensgericht, no-nonsense en analytisch
scherp.

GERARD SCHOOTSTRA is een professioneel zeiler
en is zowel nationaal als internationaal al 19 jaar
actief in de zeilsport. Gerard begeleidt professionele
teams en adviseert als bouwbegeleider bij zeilprojecten. Hij is een gecertificeerd Yachtmaster Offshore
en CWO bevoegd opleider. AIs coach bij een zeilacademie heeft hij veel ervaring opgedaan met het trainen van teams. Zo was hij in 2006 nauw betrokken
bij de crewselectie voor Volvo Ocean Race Campagne van TEAM ABN AMRO en geeft sindsdien
lezingen over de zwaarste zeilrace ter wereld.

