
Inspiratiebronnen
!  De natuur: als bron van rust, reflectie, inspiratie en kracht.
!   Haptonomie: de subtiele signalen van je lijf onderkennen heeft 

impact op de kwaliteit van je leiderschap.
!   Kundlini Yoga: een zeer oude en beproefde vorm van wijsheid, 

ondersteunend aan lichaam en geest.
!   In totaal brengen we 60 jaar ervaring mee vanuit het  

bedrijfsleven en 25 jaar ervaring met groepen in zowel de  
Europese als de Afrikaanse Wildernis.

BEING BEING 
LEADERSHIPLEADERSHIP
From inner nature 
to outer performance

Waarom?
Deze tijd waarin niets zeker is, heb je per dag te  
bekijken hoe het er in de buitenwereld of in jouw 
organisatie aan toe gaat. Dagelijks heb je beslissingen  
te nemen hoe je op koers blijft. 

Hoe doe je dat? Hoe navigeer jij door deze 
complexe buiten- en binnenwereld? 

In dit Leiderschapsprogramma, gericht  
op ervaren leiders van organisaties, leer  
je bewuster en effectiever te handelen.

Begeleid door 
Johan Bontje & 
Suzanne Bontje-Kuus

Hoe sterker jouw 
verbinding met je 
innerlijke natuur, 
hoe groter jouw 
daadkracht naar 

buiten



Programma
Dit programma brengt je:

!  Meer inzicht en ervaringen om jouw leiderschap 
naar een volgend niveau te brengen, op maat  
voor jou.

!  Een bewuster handelingsperspectief: doordat 
je jezelf beter doorgrondt, word je daadkrachtiger 
in je handelen. Mensen voelen dan dat binnen en 
buiten op één lijn zitten.

!  Inzicht in je eigen oplaadmogelijkheden: weten 
wat je nodig hebt en tools meenemen om je eigen 
leiderschapsontwikkeling gaande te houden.

Hoe?
!   Programma: intakegesprek, 2,5 dag op een mooie plek in de natuur 

en een integratiegesprek na enkele weken
!   Data: 2 november (vanaf 14.00 uur) - 4 november (tot 16.00 uur) 2022
!   Kosten: 3.150 euro exclusief btw, locatie en verblijfskosten
!   Locatie: midden in het land

Meer weten  
of aanmelden?
Johan Bontje
+31 6 54 74 81 81
johan@bontje.nu

Suzanne Bontje-Kuus
+31 6 15 90 67 31
suzanne@beingleadership.nl

www.beingleadership.nl

Hoe meer bewustzijn 
van je eigen voelen - 
denken - handelen, 

hoe meer rol-flexibiliteit 
in het begeleiden  

van anderenHoe meer je in staat bent je eigen 
intuïtie te kennen en te herkennen, hoe 
meer kwaliteit, snelheid en inventiviteit 

je kunt koppelen aan je handelen


