LEIDEN, VOLGEN
EN GRENZEN VERLEGGEN

Stel je voor: een prachtige, gastvrije plek in het zuiden van Portugal. Licht, zon, zee, ruige rotsen langs
de kust. Op die plek: een groep mensen uit allerlei windstreken. Verschillende achtergronden, uiteenlopend
werk, een keur aan levensverhalen en -vragen. Wat ze met elkaar gemeen hebben: ze zijn toe aan een
volgende stap in hun leiderschap. Een stap op weg naar meer ontspanning, stevigheid en succes.
Naar meer verantwoordelijkheid of een andere positie. Of naar het eindelijk waarmaken van een lang
gekoesterde droom of ambitie. De tijd is er rijp voor. Daarom zoeken ze op deze plek naar de energie, de focus
en het lef om de stap te zetten en in beweging te komen. Herken je jezelf? Stel jij jezelf ook vragen over je
leiderschap? Wil je grenzen zoeken en verleggen? Mooi. Dan heten we jou van harte welkom bij De Stap.

De visie: stuur jezelf en maak verbinding

De Stap is een uniek trainingsprogramma waarin het draait om leiden, volgen
en grenzen verleggen. De kern van onze visie: bij leiderschap gaat het in de eerste
plaats om het sturen van jezelf. Succesvol leiderschap begint bij persoonlijk
leiderschap. Jezelf kennen, scherp krijgen wat voor jou wezenlijk is, je eigen pad
durven volgen. Om van daaruit verbinding te maken met de wereld om je heen:
begrijpen wat er speelt, anderen kunnen volgen, (bij)sturen en je invloed laten
gelden als de context en/of de ander daar om vraagt. De Stap versterkt jouw
leiderschap door je een aantal wezenlijke vragen te stellen: waar kom je vandaan
en hoe kijk je naar jezelf en naar je omgeving? Wat is werkelijk van belang van jou?
(Hoe) laat jij je leiden? Welke patronen herken jij in je leiderschap? Welke zou
je willen doorbreken? Ben je bereid om de achterkant van jouw ‘gelijk’ te
onderzoeken? Waar wil je naar toe en hoe kom je daar?

Het resultaat: bewustwording, focus, handvatten en actie
Na ‘De Stap’:
• geef je bewuster en effectiever leiding aan jezelf
• heb je meer mogelijkheden om ook bij anderen beweging te veroorzaken,
bijvoorbeeld in veranderprocessen
• heb je jouw hulpbronnen in kaart gebracht en schakel je deze in
• ben je je bewust van je obstakels en weet je deze te hanteren
• zet je de eerstvolgende stap zodra je weer terug bent in Nederland en wie
weet zelfs nog eerder!

“De Stap heeft mij doen inzien wat er voor mij in mijn professionele leven
werkelijk toe doet en waarom dat zo belangrijk voor me is. Ik merk dat ik
hierdoor bij het maken van keuzes veel meer ruimte voel én neem. En wat
een locatie! Je voelt je zo vreselijk welkom hier: de omgeving, de mensen,
de behandelingen, het eten… super!”
Liset de Keijzer-Wolff, directeur Toerisme en Recreatie, De Rooi Pannen, Tilburg

Jouw STAP-trainers

De Stap is ontwikkeld door Rommy Venema en Caroline Perrée, beiden
trainer/coach op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, team- en
organisatieontwikkeling. Twee zelfstandig ondernemers met een stevig
netwerk van opdrachtgevers in onder meer de zakelijke dienstverlening,
de retail, het onderwijs en de publieke sector. In De Stap bundelen zij
hun krachten en vullen zij elkaar prachtig aan.

Rommy Venema: “Mijn eerste werk-gerelateerde stap zette ik op 39-jarige leeftijd.
Ik nam ontslag als docent en leerlingbegeleider op een MBO-school in Groningen en
ging aan de slag als trainer/coach voor een trainingsbureau in Limburg. Het leverde
me een totaal ander beeld op van mijn vroegere werkzaamheden en vooral ook van
mezelf. Een tweede grote stap zette ik in 2008 toen ik het uiteindelijk aandurfde om
mijn baan als directeur van twee vmbo-scholen op te zeggen en zelfstandig te gaan
werken als trainer en coach. Hiervoor moesten er eerst wel heel wat ‘interne obstakels’ overwonnen worden…!”.
www.divaenco.nl

ROMMY VENEMA

De aanpak: stappen zetten in Nederland én Portugal

Onze aanpak is integraal en benadert leiderschap vanuit meerdere perspectieven.
We maken je bewust(er) van wat je doet, hoe je dat doet en wat daarvan het effect
is op jezelf en op anderen. We leggen de ‘onderstroom’ van je gedrag en je denkpatronen bloot en laten je zien welke groei en beweging er mogelijk is. Dat doen
we met behulp van onder meer Drijfveren (Spiral Dynamics), Transactionele
Analyse, systemische benaderingen (opstellingen) en NLP. Met behulp van deze
bouwstenen vergroot je je inzichten en bouw je je vaardigheden verder uit.
Daarbij besteden we op een praktische en nuchtere manier aandacht aan de balans tussen lichaam en geest.
Binnen het raamwerk van het programma hebben we aandacht voor jouw persoonlijke thema’s en vragen en is er volop variatie en uitwisseling met de andere
deelnemers. We nodigen je uit je dromen en verlangens naar de oppervlakte te
halen en ook echt in actie te komen: het hoofd mag in de wolken, maar beide
benen blijven op de grond en de handen gaan uit de mouwen! Bij dit alles staan
veiligheid en plezier steeds centraal. Je leert immers het beste vanuit ontspanning!

Caroline perrée

Caroline Perrée: “Toen ik 33 was stopte ik met mijn baan als HR-manager bij een
ICT-bedrijf en begon een bureau voor interim- en advieswerk. Een uitgewerkt plan
had ik niet en ik vond het best eng. Maar mijn verlangen naar vrijheid was sterker en
ik dook er in. Al doende - en met vallen en opstaan - heb ik mezelf steeds beter leren
kennen. En juist dat maakte dat ik stappen zette om mijn koers gaandeweg te verleggen naar het gebied waar mijn passie ligt: het begeleiden van (groepen) mensen in de
ontwikkeling van hun leiderschap. Een andere grote stap: in 2013 stuurde ik het manuscript voor mijn tweede boek naar een uitgever. Ik ben superblij met het resultaat!
www.carper.nu

STAPPENPLAN

Na een entreefase in Nederland volgen een intensieve week in Portugal en een zorgvuldige
borgingsfase in Nederland.
• De entreefase (instappen). Een persoonlijke kennismaking en intake met één van de
trainers en een startdag met alle deelnemers.
• De trainingsweek in Portugal. Tijdens deze zevendaagse ga je intensief aan de slag
met jouw leiderschapsvragen en -thema’s. Lichaam en geest worden volop ‘gevoed’:
trainingsonderdelen en coachsessies worden afgewisseld met yoga, mindfulness en
massages die passen bij jouw persoonlijke thema’s. En er is meer: heerlijke en gezonde
maaltijden, ruimte voor bezinning en ontspanning, wandelen of een duik in zee.
• De borgingsfase (uitstappen). Terug in Nederland ontmoeten we elkaar weer, ongeveer
een maand na de trainingsweek. Je zet de punten op de i en wisselt uit: hoe ver ben je
met je stappen? Wat heb je nog nodig? Hoe ga je verder?
De doorlooptijd van het programma is ongeveer drie maanden. Na het programma is het
mogelijk om individuele coachsessies te volgen.

“Dit programma heeft mij enorm geholpen om fundamentele stappen te
zetten in mijn leiderschap. Ik heb eerder trainingen gedaan, maar deze
ervaring is echt uniek. Ik zet mij voor 100% in als ambassadeur van de
Stap, want dit gun ik iedereen”
Ron Scheffer, eigenaar/directeur Intersafe, Amsterdam

Afstand geeft ruimte

Verandering van omgeving geeft lucht en gelegenheid om je tempo te
vertragen, zodat er plaats komt voor je eigen wensen en verlangens. Dat
zorgt er ook voor dat je met een frisse blik kunt kijken naar denkpatronen
en gewoontes waarmee je jezelf wellicht blokkeert. De Stap neemt je
daarom mee naar Conmigo, een unieke trainingslocatie in de Algarve,
waar alle ruimte is om tot nieuwe inzichten te komen, te leren en te
groeien. Het is gemakkelijk om hier je kracht en energie te voelen.
En dat heb je nodig voor jouw stap..

“De Stap is een fantastisch programma. Intens, soms confronterend, elke dag een ander thema in een logische opbouw. Dat
werkte perfect voor mij. De trainingsweek heeft me veel bewuster gemaakt van mijn eigen ‘stuurkracht’. Terug in Nederland
ervaar ik dat ik die kracht ook daadwerkelijk inzet en daarmee
een grote stap maak in mijn persoonlijk leiderschap.”
Eef Hoogeboom, teamleider vmbo Wellantcollege, Houten

Jouw gastvrouw en gastheer

Marleen de Waardt en Arthur Neleman zetten in 2005 samen
een grote stap: ze vonden een schitterende villa in de buurt
van Portimão in Portugal en daar startten zij hun gemeenschappelijke droom: Conmigo.
Marleen en Arthur werken als massagetherapeuten mee in het
programma en verzorgen workshops.
Tijdens het programma verblijf je in een eigen kamer, voorzien
van alle gemakken.
www.conmigo.nl

Praktisch

• Aantal dagen: intake en 9 trainingsdagen, waarvan 7 in Portugal.
• Locaties: omgeving Utrecht en Portimão in Portugal.
• Kosten: € 2.950,00 inclusief verblijfskosten en exclusief reiskosten.

meer weten?

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Rommy Venema: 06-53719081 / info@divaenco.nl
Caroline Perrée: 06-27035253 / info@carper.nu
www.hetleiderslab.nl  

