LEIDERSCHAPSPROGRAMMA
LAPLAND NOORDERLICHT
Op expeditie voorwaarts
6 – 13 maart 2022

KOM TOT DE KERN
IN DE NATUUR
De meest intense ervaringen van geluk
vinden plaats in de natuur en juist deze
levensbron krijgt onvoldoende plek in
onze drukke levens. Hoe mooi zou het
zijn om in het magische landschap van
Lapland of onder het Noorderlicht tot de
kern te komen van jouw leiderschap?
Met de natuur als spiegel en een flinke
fysieke uitdaging, kom je in deze week
met gelijkgestemden tot de essentie.
Zodra je uit het vliegtuig stapt start onze
leiderschapsexpeditie.

VOOR WIE?
Je sluit een belangrijke periode af en je zit al
op je eigen spoor maar je hebt behoefte aan
meer manifestatiekracht.
Je bent klaar voor vooruitgang of vernieuwing
in je leven of in je werk, en bent eraan toe
daar avontuurlijk vorm aan te geven.
Als leider word je doorlopend op de proef
gesteld en besef je goed dat je al je
vermogens moet inzetten om tot goede
besluiten te komen. Een deel van je kracht zit
in je verstand, maar er ontstaat nog meer
impact als je naast alle kennis ook je andere
vermogens inzet.
Tijdens de week dagen we je uit om al je
zintuigen en vermogens te gebruiken. Zo kom
je weer in contact met je intuïtie en je
manifestatiekracht. Ook overzie je het grotere
geheel. Het weidse witte en het lichte Finse
landschap brengt je helderheid.

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA
Voorafgaand aan de reis heb je een
intake voor de focus op jouw essentiële
vraag. Aansluitend vindt de
leiderschapsweek plaats.
Op basis van jouw vraag werken we
met vier dimensies: ratio/hoofd (IQ),
emotionele balans en levensgeluk (EQ),
zingeving en persoonlijke visie (SQ) en
fysieke gezondheid (FQ). Verbinding
tussen deze dimensies levert op dat je
meer ‘in sync’ bent, wat tot duurzame
verandering leidt.
Na afloop van de week is er een
individuele coachsessie en 2 maanden
na terugkomst organiseren we een
slotbijeenkomst voor jouw volgende
stap richting de toekomst.
Het hele leiderschapsprogramma
beslaat een periode van 4 maanden.
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Ochtend

Namiddag

Iedere dag starten we met
een Scandinavisch ontbijt.
Middag

Na het ontbijt is het tijd voor
actie. We gaan naar buiten
voor cross countryskiën,
huskytocht, wandeling op
sneeuwschoenen of een
sneeuwscooter tocht.

Vanaf lunch tot de namiddag is er tijd voor een
gezamenlijke sessie,
bedoeld om je vraag te
verdiepen en uit te werken.
Ook maken we tijd voor
stilte, reflectie en
ontspanning.
Als vanzelf, zonder je best
ervoor te doen, ontstaan er
beelden, inzichten en
nieuwe vragen.

De namiddagen worden
besteed aan de inzichten die
gedeeld worden in de groep.
Er is aandacht voor
theoretisch kader zoals
tijdparadox, transformatie en
chaostheorie, morele
dilemma’s, leiderschap bij
verandering en werken met
weerstand.

Avond

Alle dagen eindigen we
met een Laps diner en
sluiten we gezamenlijk af
in de natuur met of zonder
kampvuur.

HET NOORDERLICHT

Het hoogtepunt van deze reis is de
zoektocht naar het magische
noorderlicht.
Na een avontuurlijk dagprogramma met
persoonlijke opdrachten gaan we ‘s
avonds op zoek naar het noorderlicht.
Te voet of in een slee gaan we onder
begeleiding van een gids naar de beste
plekken om het noorderlicht te spotten.

OPBRENGST
Na afloop van dit leiderschapsprogramma:

•

Heb je patronen doorbroken;

•

Straal je diepere rust uit in je leiderschap
met meer impact als gevolg;

•

Heb je herkenning ervaren bij andere
leiders en elkaar in de thema’s
ondersteund;

•

Ervaar je dat je ‘in sync’ bent: ratio,
intuïtie, emotie en fysiek zijn met elkaar
in balans;

•

Heeft de natuur je een spiegel
voorgehouden, waardoor je je meer
bewust bent van al jouw vermogens;

•

Heb je in een bezielde en heldere focus
voor 2022 en daarna;

•

Maakt de natuur meer dan ooit
onderdeel uit van je leven.

ONZE LODGE
In de buurt van Pyhä, zo’n 120
km boven de poolcirkel, ligt onze
lodge Tunturi met zowel binnen
als buiten een vuurplaats.
De lodge ligt midden in de natuur
en er is alle ruimte om je terug te
trekken of ergens fikkie te
stoken.
Er zijn 7 tweepersoons
slaapkamers met losse bedden
en eigen badkamers. Afhankelijk
van het aantal deelnemers heb
je een eigen kamer of deel je
een kamer met een reisgenoot
(first come first serve).
De natuur in deze omgeving
behoort tot de mooiste van
Finland. Sprookjesachtig.

ONZE MISSIE

Het is onze missie om een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van
duurzaam leiderschap op individueel,
team, organisatie en maatschappelijk
niveau.
De vormen die we daarvoor kiezen zijn
veelal speels, out-of-the-box, op de
mooiste plekken en met behulp van
meer dan onze eigen vermogens. De
natuur en de tijd spelen hierin een
cruciale rol.
Het enige dat wij daarin doen is dit
bewust te integreren in onze
begeleiding. Dat maakt de impact van
het werk vele malen groter.

PRAKTISCH
Heen vanuit SPL zondag 6 maart 2022
Retour op SPL zondag 13 maart 2022
INVESTERING COMPLETE PROGRAMMA
Deelname kost €5.450,- excl. 21% BTW.
Dit is inclusief:
• Begeleiding door Caroline en Odette
• Alle reis- en verblijfskosten
• Speciale winteruitrusting tegen de kou
(Exclusief reis-, scooter- en annuleringsverzekering)
AANTAL DEELNEMERS
Max. 8 deelnemers (m/v)
INFORMATIE EN AANMELDEN
Je kunt je aanmelden door een e-mail te
sturen naar info@ciccompany.nl. Bel met
ons om te kijken of deze reis jou past.
Caroline Serré (06 14 69 42 13) of Odette
Meyer (06 19 80 65 89).

