REISGENOTEN
2020

GA JIJ MEE OP REIS?
Als bestuurder, directeur of manager
geef je zelfbewust en bevlogen leiding
aan je organisatie. Je staat voor je
organisatie en je mensen. Als leider ben
je ervan bewust dat jij je talenten en
competenties optimaal wilt inzetten. Je
bent effectief en hebt impact.
Tegelijkertijd dienen zich wezenlijke
vraagstukken aan die bepalend zijn
voor jouw toekomst en die van je
organisatie. Je staat voor keuzes die
vragen om een bredere afweging.
Wat wil jij nou echt? Zit je nog op de
goede plek? Wil je jouw leiderschap
versterken?

Wil je meer impact? Of heb je je sporen
al verdiend en ben je toe aan een
volgende stap?

REISGENOTEN

Als jouw reisgenoot helpen wij je om
antwoorden te vinden op jouw vragen.
Gedurende een jaar gaan wij op reis in
Europa. Je bezoekt inspirerende
plekken en ontmoet interessante
mensen. Actuele inzichten in
leiderschap, transformatie en
innovatie worden gedeeld. Zowel je
professionele als persoonlijke
perspectief wordt verbreed. Kortom
het wordt een reis om nooit te
vergeten.
2020 wordt jouw jaar!

IR. MONIQUE PHILIPPENS
TRANSFORMATIEMANAGER

DRS. SAL SCHUITEVOERDER
EXECUTIVE COACH

JOUW REIS!
Wat kun je verwachten?
• Intrinsiek gemotiveerde reisgenoten waarmee je samen op ontdekkingsreis gaat;
• Ervaren trainers en coaches op executive niveau met verschillende achtergronden
en specialisaties;
• Inspirerende bestemmingen en ontmoetingen;
• Een professionele en persoonlijke aanpak die jouw (zelf)kennis en inzicht verrijkt
en je helpt om je doelstellingen te verwezenlijken;

DRS. ARJEN ROEK
SR. MANAGEMENT CONSULTANT
EXECUTIVE COACH

• Ontspannen en zorgeloze reizen met volop ruimte voor jouw eigen invulling.

DRS. MARJAN DE JONG
SOCIAL IMPACT & MARKETING
CONSULTANT

Het programma:
Er zijn in totaal vijf bestemmingen, onze ‘haltes’. We beginnen in Spanje en daar
eindigen we ook weer. We vertrekken op een woensdag en komen op vrijdagavond
weer aan in Nederland. Zo is ons reisprogramma goed te combineren met jouw
werk en privé agenda. In de periodes tussen de reizen werk je aan je persoonlijke
ontwikkeling en word je individueel gecoacht. Onze executive coaches reizen
vanzelfsprekend met je mee en onderweg zijn zij jouw sparringpartner. Een volledig
executive coachingstraject is integraal onderdeel van het programma. Na afronding
van de reizen geef je een slotpresentatie aan de voor jou belangrijke stakeholders.
Jij bepaalt waar én hoe je dat doet. Het is tenslotte jouw persoonlijke reisverhaal.
DRS. KOEN KLOKGIETERS
BUSINESS STRATEGY & INNOVATION
CONSULTANT
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De haltes:
Halte 1: Spanje
(13 t/m 15 mei 2020)
De reis start in Zuid-Spanje. Een plek waar genieten voorop staat. Je ontmoet je
medereizigers en leert elkaar kennen. Samen verkennen we de omgeving. Je neemt
deel aan verschillende activiteiten die jou (weer) bewust maken van jouw unieke
kennis en talenten.
Halte 2: Italië
(24 t/m 26 juni 2020)
Je ontdekt de kracht van het samen creëren door een oplossing te zoeken voor de
vraagstukken van lokale ondernemers. Je visualiseert het door jou gewenste
resultaat en verkent de route daar naar toe. Kleine stappen leiden tot een grote
sprong voorwaarts. Jouw impact wordt vergroot. Vanzelfsprekend maak je tijdens
de reis ook uitgebreid kennis met de Italiaanse gastvrijheid én keuken.

IR. MART VEEKEN
CREATIVE DESIGN CONSULTANT

Halte 3: Polen
(9 t/m 11 september 2020)
We bezoeken bijzondere locaties en staan stil bij het ontstaan, het heden en de
toekomst. Je ontmoet ‘grensverleggers’ en hoort hun verhaal. In een interactieve
workshop leer je om buiten de bestaande kaders te denken en te doen. Dit levert je
nieuwe inzichten op die je helpen om jouw reisdoelstellingen te verwezenlijken.
Halte 4: Estland
(28 t/m 30 oktober 2020)
Als leider wordt van je verwacht dat je richting geeft aan het oplossen van
zogenoemde ‘Wicked Problems’. Dit zijn uitdagingen die schijnbaar onmogelijk op
te lossen zijn. In Estland vinden we volop voorbeelden. Het herkennen van een
paradox is de eerste stap naar het vinden van een oplossingsrichting. Hoe kijk jij
naar de wereld? Je leert hoe je je eigen belemmerde overtuigingen kunt
overbruggen.

DRS. ROBIN BERTUS
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Halte 5: Spanje
(25 t/m 27 november 2020)
Jij hebt je persoonlijke reisdoel(en) bereikt! Op inspirerende plekken en met
interessante gesprekspartners ben jij tot nieuwe inzichten gekomen. Je hebt
avonturen beleefd en je hebt jezelf voortdurend ontwikkeld. Op geheel eigen wijze
heb jij jouw reis vorm gegeven. Je weet wie je bent, waar jij voor staat en wat je wil
bereiken. Dat vier je met jouw reisgenoten.
CHANTAL LEEFLANG
REISADVISEUR
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OP REIS
Ga je mee op reis? En ben jij benieuwd
of het tussen ons ‘klikt’? Wij ook. Graag
maken wij persoonlijk kennis met je.
Daarom bieden wij jou geheel
vrijblijvend een intakegesprek aan.
Neem voor 10 februari a.s. contact op
met onze reisadviseur, Chantal
Leeflang, voor het maken van een
afspraak.
M: 06 421 705 15
E: c.leeflang@roekconsultancy.nl
Of bezoek onze website:
www.roekconsultancy.nl/reisgenoten
Wacht niet te lang; er zijn slechts 12
plekken beschikbaar.

REISGENOTEN IS EEN INTIATIEF VAN:

Partner in ontwikkeling en verandering
www.roekconsultancy.nl
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