CREATING YOUR VISION
OF NATURAL LEADERSHIP
Geef je natuurlijk leiderschap vorm

April - juni 2021

WAAROM
WAAROM NU NATUURLIJK LEIDERSCHAP VORMGEVEN?
Juist in deze tijd, waarin de wereld
volop in transitie is, zijn er nieuwe
organisaties en nieuwe vormen van
leiderschap nodig: Leiderschap
vanuit een innerlijk kompas,
vormgegeven met hoofd, hart
en handen, in verbinding met de
natuur en met elkaar. Hoe geef je
dit vorm?
Heb je na je trail(s) de wens om
daadwerkelijk iets te veranderen
in je organisatie of wil je een nieuw
project vorm gaan geven? Tijdens dit
programma verleggen we de focus
naar de rechterkant van de U-curve

en zul je met de natuur als spiegel je
creativiteit en intuïtie scherpen en
jouw leiderschap concreet maken.
Tijdens 3 dagen, verspreid over
een periode van 9 weken zul je op
een prachtige locatie, midden in de
Kennemerduinen, jouw visie vorm
geven. Prikkelende en inspirerende
vragen en opdrachten, in combinatie
met solo tijd in de natuur, zullen je
helpen je visie en intentie verder
te kristalliseren, je plannen aan te
scherpen, en je intenties in actie om
te zetten.

Dit programma is een investering in het concreet
maken van jouw natuurlijk leiderschap. Het helpt je
je intenties vanuit eerdere trail(s) vorm te geven.

ONZE AANPAK
THEORY U
Onze aanpak van leiderschapstransformatie is geïnspireerd op de
Theory U. In dit programma zullen
we ons richten op de rechterkant
van de U. We zullen deelnemers
uitnodigen om met andere ogen
en al hun zintuigen vanuit een diep
verankerde visie hun project met
hoofd, hart en handen vorm te

geven, uit te proberen (‘prototypen’)
en in de wereld te zetten. Bij het
creatieve proces zullen we ook
technieken vanuit Voice Dialogue en
de universele deugden betrekken. Dit
is een zeer krachtig proces, waarbij de
vertraging, de natuur, en de connectie
met jezelf en anderen tot ongekende
ideeën en oplossingen zullen leiden.

1. DOWNLOADING

7. PERFORMING

past patterns

by operating from the whole

OPEN MIND

suspending

embodying

2. SEEING

6. PROTOTYPING

with fresh eyes

linking head, heart, hand

OPEN HEART

redirecting

enacting

3. SENSING

5. CRYSTALLIZING

from the field

vision and intention
letting go

OPEN WILL

letting come

4. PRESENCING

connecting to source

Who is the Self? What is my Work?

DE ESSENTIE
WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN?
Intake Gesprek. Kennismaking
met de facilitator en een eerste
verkenning van je doelen en intenties.
In dit gesprek zal ook duidelijk worden
of dit programma bij jou aansluit.
Creating your Vision (16 april 28 juni 2021). Tijdens 3x12 uur
(verspreid over een periode van 9
weken) zul je, op een prachtige locatie
in de natuur, jouw visie aanscherpen
en concreet vorm gaan geven vanuit
de U, in diepe connectie met de
natuur en met jezelf.
Dag 1 (16 april 2021): Visie
aanscherpen. Aan de hand van
vragen en opdrachten, met behulp
van Voice Dialogue technieken,
zul je je visie en innerlijk kompas
aanscherpen en je intentie verder
verdiepen en kristalliseren.

Dag 2 (28 mei 2021): Verdiepen
van je project. Aan de hand van de
universele waarden/ deugden vanuit
de positieve psychologie word je
uitgenodigd om je project kritisch en
opbouwend onder de loep te nemen
en verder uit te werken.
Dag 3 (28 juni 2021) Actie! De derde
dag staat in het teken van de uitvoering
van je project vanuit bezinning.
Online Inspiratie. Tussendoor zul
je (digitale) teksten en vragen ontvangen
die je creativiteit zullen prikkelen.
Co-creatie. Je gaat aan de slag
met gelijk-gestemden. Mensen die
hun visie vorm willen geven binnen
hun organisatie of daar buiten.
Iedereen heeft al een trail gedaan
via de FNL, wat maakt dat er een
gemeenschappelijke ‘taal’ is.

Prikkelende vragen en opdrachten, in combinatie met
solo-tijd in de natuur, zullen je helpen om je visie te
kristalliseren en in actie om te zetten.

CONCREET
We werken met kleine groepen
van 6-8 deelnemers die al een FNLtrail hebben doorlopen
Om persoonlijke aandacht
te kunnen geven werken we met
2 facilitators.
De drie dagen vinden plaats in
het prachtige Koningshof in de
Kennemerduinen
(www.koningshofje.com).

We starten iedere dag om
10.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Een heerlijke lunch en diner rondom
het vuur zijn inbegrepen.
Investering: € 1250,- (exclusief
21% BTW), inclusief alle kosten voor
verblijf, eten en drinken.
Veel deelnemers financieren het
programma deels of volledig uit het
persoonlijke opleidingsbudget van
hun werkgever.

De volgende 3 dagen staan gepland voor 2021:
• 16 april 2021
• 28 mei 2021
• 28 juni 2021

FACILITATORS
Bernet Elzinga
Bernet Elzinga is als hoogleraar in de Klinische Psychologie geïntrigeerd
door processen die het potentieel en veerkracht van individuen en
organisaties stimuleren. Voor haar betekent natuurlijk leiderschap het
continue scherpen van haar visie en missie, en hier in verbinding met
anderen concreet vorm aan te geven. Hiervoor is het nodig om open
te staan voor inzichten en kritische vragen van anderen, en om de
diepere gronden van hoofd en hart te onderzoeken en te volgen. Dit
vraagt om moed en een open geest. Tijdens trails in Afrika en Spanje,
maar ook steeds vaker in bossen en duinen dichter bij huis, heeft ze
ondervonden wat een rijke leerschool de natuur hierbij kan zijn. Deze
unieke ervaringen gunt ze iedereen die vanuit een diepere passie en
betrokkenheid vorm wil geven aan zijn/ haar leven of organisatie.
Abel Boor
Abel Boor heeft een achtergrond als psycholoog, voice dialogue
opleider en life coach. In haar werk begeleidt zij al ruim 20 jaar mensen
in het (her)vinden van een innerlijk kompas, waarmee daadkracht en
vitaliteit vergroot wordt. Het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap gaat
in haar visie over keuzes durven maken vanuit het hart, naast de ‘mind’
ruimte maken voor intuïtie en het openstaan voor de wijsheid van het
grotere geheel. De natuur is daarin een zeer inspirerende spiegel en
helpt het bewustzijn te vergroten. Het innerlijke kompas bloedserieus
nemen en daar ook daadwerkelijk naar handelen vraagt het verdragen
van het spanningsveld tussen polariteiten en daarin keuzes durven
maken. Zo’n kompas is onbetaalbaar en wenst zij ieder toe!

Je wordt geïnspireerd door elkaar, en door het delen
van plannen is er ruimte voor co-creatie.

OVER FNL
DE FNL, OPGERICHT IN 2002, GELOOFT DAT
HET TIJD IS VOOR EEN NIEUWE VORM VAN
LEIDERSCHAP: NATUURLIJK LEIDERSCHAP.
Leiderschap dat nodig is om het
menselijk potentieel te benutten
dat aanwezig is in onszelf en onze
organisaties. Bovendien leiderschap
dat nodig is om de wereld van
vandaag en morgen duurzamer te
maken, zowel sociaal als ecologisch.
Onze missie is om de ontwikkeling
van Natuurlijk Leiderschap te
ondersteunen en het bewustzijn van
de verbinding tussen natuur & mens
te vergroten. Dit doen we door het
faciliteren van Wildernis Leiderschap
Transformatie programma’s in de
ongerepte natuur van Nederland,

Europa en Afrika. De programma’s
leveren de deelnemers extra
bewustwording op over hun
potentiële leiderschap, drijfveren,
talenten, creativiteit en intuïtie.
Met deze bewustwording wordt het
makkelijker om een transformatie te
realiseren op het persoonlijke, privé,
professionele en publieke vlak.
Inmiddels hebben ruim 1600
mensen uit diverse generaties aan de
programma’s deelgenomen en zijn
we een snelgroeiende community in
Nederland.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Facilitator(s)

Backoffice

Bernet Elzinga
+31 6 12618025
elzingabm@gmail.com

Anne-Marie van den Nieuwenhuijsen
+31 6 27013127
info@naturalleadership.eu

Abel Boor
+31 6 45736109
info@meervanjezelf.nl

www.naturalleadership.eu

