
Jaargang 
Natuurlijk Leiderschap
In het ritme van de seizoenen



Waarom een jaargang Natuurlijk Leiderschap? 

In de dagelijkse hectiek gunnen 
we onszelf vaak weinig tijd en 
aandacht om te reflecteren op ons 
persoonlijk leiderschap en onze 
professionele ontwikkeling. Rust en 
ruimte zijn essentieel om te komen 
tot verhelderende antwoorden.

Natuurlijk leiderschap vraagt in 
contact te zijn met je eigen wijsheid 
en intuïtie. Door bewust aandacht 
te geven aan hetgeen je raakt 
en inspireert en ruimte te maken 
voor wat er in je leeft, ontwikkel jij 
je eigen kompas. Het maakt het 
makkelijker om keuzes te maken 
die er werkelijk toe doen. 

Reflectiemomenten in de natuur 
blijken keer op keer effectief om 
het contact met jezelf te verdiepen. 
Voor het bestendigen en integreren 
daarvan helpt het, in onze ervaring, 
om wat langer met elkaar met 
tussenposes onder weg te zijn. 

Daarom organiseren we de 
jaargang Natuurlijk Leiderschap, 
in het ritme van de seizoenen. Een 
programma met 4 modules waarbij 
er elk seizoen bewust aandacht is 
voor je persoonlijke ontwikkeling 
en reflectie. Met elk seizoen ruimte 
voor verdere verdieping. 

Een leiderschapsprogramma dat 
is verankerd in tijd en natuur. Jouw 
eigen reis van de held in het ritme 
van de seizoenen.

Waarom



Elke seizoen een 24-uurs 
pitstop. Even 24 uur uitchecken 
uit je dagelijkse drukke bestaan. 
We starten op donderdagmiddag 
16.00 uur en eindigen op 
vrijdagmiddag rond 16.00 uur.

Gedurende één jaar leg  
je een fundament onder je  
eigen ontwikkeling. Een ideaal  
programma om wat je in een  
eerdere trail hebt geleerd verder  
te verdiepen en te integreren in je 
leven of als eerste kennismaking  
met leiderschapsontwikkeling in  
de natuur.

Beleef bewust de symboliek 
en persoonlijke betekenis van 
de seizoenen, de herfst, winter, 
lente en de zomer. Samen op een 
plek dichtbij de natuur.

Het gaat om het ontsluiten van 
jouw natuurlijk leiderschap en 
potentie. We gebruiken hierbij 
“De Reis van de Held” van Joseph 
Campbell en werkvormen die 
fysiek, mentaal en emotioneel 
ondersteunend zijn. Aan de hand 
van jouw eigen vragen doorloop 
je - in lijn met de seizoenen - 
je persoonlijke ontwikkelreis. 
Daarnaast krijg je praktische tools 
aangereikt om jouw ontwikkeling 
in de hectiek van alle dag levend 
te houden. 

Focus op je eigen ontwikkeling 
en toch samen op pad. Door 
onze ervaringen te delen en elkaar 
te betrekken inspireren we elkaar.  
Dat werkt ondersteunend en 
maakt het leuk.

De essentie



“Heel fijn programma! Heb echt de 
seizoenen bewust beleefd en ben 
verwonderd over de combinatie van 
natuur en persoonlijke ontwikkeling; 
deze had ik nooit zo met elkaar in 
verband gebracht”

Bewust



Praktische informatie

We werken met kleine groepen 
van maximaal 10 deelnemers in 
de jaargang.

Om persoonlijke aandacht te 
kunnen geven werken we met  
2 facilitators.

Investering: € 2.700,- (exclusief 
21% BTW). De kosten voor verblijf, 
eten en drinken bedragen € 750,- 
(exclusief 9% BTW).

De jaargangen vinden plaats in 
de natuur bij Erfgoed Bossem 
(vlakbij Lattrop-Breklenkamp).

Deelnemers worden onderdeel 
van de waardevolle FNL 
Community die meer dan 1.600 
leden heeft en groeit. Regelmatig 
worden themamiddagen 
of regiobijeenkomsten 
georganiseerd. 

Veel deelnemers financieren het 
leiderschapsprogramma deels 
of volledig uit het persoonlijke 
opleidingsbudget van hun 
werkgever. 

Data jaargang Natuurlijk Leiderschap
Groep 1
• 15 & 16 september 2022
• 8 & 9 december 2022
• 16 & 17 maart 2023
• 8  & 9 juni 2023

Groep 2
• 22 & 23 september 2022
• 15 & 16 december 2022
• 23 & 24 maart 2023
• 15  & 16 juni 2023



De reis van de held in het ritme van de seizoenen 

Onze aanpak

4. DE ZOMER – ‘Integreren’
Voluit aanwezig in de wereld...

‘Master of two worlds’

Bron: Vrij naar: Leven en werken in de ritme van de Seizoenen van 
Jaap Voigt; en De Reis van de Held van Joseph Campbell.

1. DE HERFST – ‘loskomen’
Loskomen van je reflexen, je 

verwachtingen en het bekende...

‘The call for adventure’

3. DE LENTE – ‘Meegaan’
Bezieling en vorm 

verbinden in de... 

‘The road back’

2. DE WINTER – ‘Naar binnen’
Afscheid nemen, afronden,  

rusten en...

‘Facing the shadows’



“4 x 24 uur verbinding maken met 
de natuur en met jezelf, op het ritme 
der seizoenen, is inspirerend en biedt 
onverwachte inzichten.”
Monique Beuk

Verrijkt



De FNL, opgericht in 2002, gelooft dat het 
tijd is voor een nieuwe vorm van leiderschap: 
Natuurlijk Leiderschap. 

Over FNL

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.



“Ik was op zoek naar meer ruimte 
en tijd voor mezelf. Echt tijd om te 
reflecteren op mijn doelstellingen, 
ambities en persoonlijke ontwikkeling. 
De jaargang, in de natuurlijke flow van 
de seizoenen onder begeleiding van 
topfacilitators hebben mij geholpen een 
duidelijke stap voorwaarts te zetten in 
het bewuster en actiever maken van 
keuzes. Gewoon een waanzinnig mooi 
& goed programma.”
Kasper Pruijsen

Focus



Heb je interesse of wil je je aanmelden? Neem contact op met: 

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

www.naturalleadership.eu

Meer informatie en aanmelden

http://www.naturalleadership.eu

