
Tipi van de sluier
In een wereld waarin ALLEEN DOEN centraal staat 
willen wij de serie SAMEN ZIJN aanbieden aan 
leiders die willen leren, reflecteren en die zien dat 
DIALOOG de mogelijkheid biedt om creativiteit te 
stimuleren. 

Hoe en wat?
Wij organiseren op een continue basis momenten waarin leiders vanuit 
diverse organisaties kunnen neerstrijken in een natuurlijke omgeving. 
Een moment waarop je tijd maakt voor jezelf, gelijkgestemden ontmoet 
en van en met elkaar kan leren.
Je zelf hardop horen delen over de dingen die je bezighouden, kan ruimte 
bieden om tot oplossingen te komen, voor jezelf en voor anderen.
Deze inspiratie momenten zijn bedoeld voor mensen die ervaring hebben 
met hun innerlijke reis en die dagelijks voor de taak staan een team of een 
organisatie te leiden.

Het veld van collectieve
wijsheid is alleen

toegankelijk vanuit
nieuwsgierigheid!

BEING DIALOGUE
Innerlijk Meesterschap

An experiential journey

www.beingleadership.nl

http://www.beingleadership.nl/


Aanmelden:
Suzanne Bontje-Kuus
+31 6  51 78 84 96
suzanne@beingleadership.nl
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Hoe meer bewustzijn  
van je eigen voelen -

denken - handelen,  hoe 
meer rol-flexibiliteit  in 

het begeleiden
van anderen

Even praktisch?
v Programma: 17.00 uur ontvangst met lichte snack. Vanaf 18 uur start van het  

programma. Eindtijd circa 22.00 uur 

v Data: 25 mei, 4 juli, 5 september, 14 november, 16 januari 2024, 12 maart 2024, 
30 april 2024 en 4 juni 2024

v Kosten: 150 euro exclusief btw, inclusief locatie en verblijfskosten
v Locatie: in een prachtige natuurlijke Tipi op Buitenplaats de Hoorneboeg, 

Hoorneboeg 5 in Hilversum https://www.dehoorneboeg.nl/contact/

Super welkom om samen: 
v verbinding met jezelf, elkaar en met de natuur te ervaren
v te vertragen en te leren vanuit oprechte nieuwsgierigheid, geen perfectie
v de collectieve wijsheid te ervaren en te leren inzetten in jouw team of organisatie
v te luisteren om te begrijpen, niet om te reageren
v de signalen van je lichaam bewust te worden en deze in te zetten in jouw leiderschap. 
v Te beleven dat kwetsbaarheid tonen kracht brengt en moed vraagt. 
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