
 

Introductie & filosofie 
Met alle complexe vraagstukken waar we in de wereld voor staan, is het maar de vraag of de ‘oude verhoudingen’ en 
leiderschapsstijlen nog passen. Oplossingen worden meer gevonden door luisteren en vragen stellen, door loslaten van het 
‘moeten weten’, door te experimenteren, door mildheid en empathie, door kwetsbaarheid en vertrouwen. Ontspanning en 
relativering brengen ons als mens in de gelegenheid om onze receptieve vermogen te vergroten. Oplossingen en ideeën komen 
op het moment dat we loslaten. Dit willen we graag stimuleren. 

Ligt hier een antwoord of een oplossing? Wellicht – in elk geval leer je deze dagen op een ander manier naar jezelf en de 
uitdagingen te kijken. Het is een persoonlijke reis, die je samen met gelijkgestemden onderneemt en waar je voor de rest van je 
leven iets aan kan hebben. 

Praktisch: We verblijven alle dagen aan boord van een oude Klipper. Het is ‘ons huis’. We varen, eten, slapen aan boord. We 
gaan ook aan land en bezoeken unieke natuurgebieden. Waar kunnen we leren van de natuur? De getijden? De wind? 

Quote deelnemer: ‘Ik had deze reis voor geen goud willen missen. Ik heb echt nieuwe dingen over mezelf geleerd die 
ik meteen maandag heb kunnen toepassen’. 

Datum: 31 mei t/m 2 juni 2023. Kosten: € 1.950 excl. btw – 3 dagen volpension, inclusief training – Kijk voor een Voorproefje 

Programma 

Dag 1: Kennis maken met elkaar en de 1e onderzoek ronde 

We ontmoeten elkaar bij de Klipper haven in Harlingen. Na een eerste kennismaking en zeilinstructie, kiezen wij het ruime sop 

en varen de Waddenzee op. De 1e ronde werksessies start op het water. Dan onderzoeken we samen wat de onderwerpen zijn 

die spelen in de groep. We willen graag ophalen wat er op dit moment speelt in jouw werkveld. Dit nemen we in de middag nog 

eens onder de loep en samen met de andere reizigers bestuderen en bekijken we de problematiek. Wat speelt er werkelijk? Wat 

is er gaande? Onder begeleiding van de trainers kijken we naar dat wat op tafel ligt. 

Dag 2: Op een andere manier kennis maken met jezelf.  

Met de cases en de kennis die we hebben opgedaan gaan we vandaag verder aan de slag. Werkend vanuit jezelf en 

de groep waarmee we reizen gaan we een laagje dieper. In alles wat we doen nemen we onszelf mee. Welke rol 

neem jij in je werk? Hoe kunnen we als mensen stimuleren ruimte te maken voor ontwikkeling en creatieve 

oplossingen. Opgedane kennis wordt in de kleinere groepjes weer vervlochten met dagelijks werk. 

Dag 3: Samenwerken en plannen maken 

De laatste dag is de dag dat we alles samenbrengen. Hoe kunnen we elkaar helpen en inspireren? Hoe kunnen we elkaar verder 

brengen? Hoe wil jij samenwerken, wat is jouw idee daarover, samen onderweg, samen anders kijken naar dat wat er voor je 

ligt. Hoe ga jij de nieuwe werkweek in? Hiermee nemen we afscheid van elkaar en gaan we weer aan wal. 

Deelname 

Wat wij van de deelnemers vragen is dat zij zich openstellen voor het programma. Dat zij zich committeren en betrokken zijn. 

Dat zij in openheid hun kennis en ervaring willen delen. Als je vragen over hebt: T: 020 – 5893232. E: dekaravaan@caos.nl. Tot 

ziens! 

 
 

 

 

https://youtu.be/Ecv6G5AiJIs
mailto:dekaravaan@caos.nl

