
 
 

Jouw redenen voor Leadership Advanced  

Een uitgelezen kans voor een unieke masterclass op een bijzondere plek in de Alpen in Oostenrijk. 

Je neemt deel aan een executive programma waarbij je grenzen verlegt en uitdagingen aangaat die jouw 

leiderschap zal laten toenemen. Durf jij tijdens dit weekend verder te kijken dan de gebruikelijke spiegel? 

Durf jij je talenten en drijfveren op een andere wijze in te zetten en opnieuw te omarmen? Dan mag je deze 

masterclass niet missen! 

Leer en ervaar wat je kunt doen om de volgende transformatie in te zetten en daarmee een effectiever en 

succesvoller persoon te zijn. Vanuit je eigen persoonlijke waardes en principes, je eigen talenten en persoon-

lijke stijl werk je aan je rol als professional.   

Ontdek in de prachtige omgeving van Gargellen deze bijzondere leiderschapservaring en laat je heerlijk culi-

nair verwennen en verrassen gedurende deze inspirerende dagen.   

Waarheen brengt de masterclass je 

De locatie is ‘ausgezeignet’ en in de bergen van Vorarlberg, de masterclass 

‘einmalig’. Op grote hoogte of door diepe dalen? Een top bedwingen en een 

duik in de bergbeek. Culinaire ervaringen en bergkost op de alm. Een goede 

Blauer Zweigelt en Schnapps. Een luxe appartement en een stapelbed in de 

Berghütte. Een update en een ferme boost aan je leiderschap.  Het is er alle-

maal in dit weekend. De verzorging is deze dagen uiteraard perfect zoals dat bij 

leiders hoort. 

Certificering 

Als geaccrediteerde organisatie hebben wij aan 

deze masterclass 20 PE punten verbonden. 

 

MASTERCLASS 
LEADERSHIP ADVANCED  

18—22 september 2019  

Gargellen - Oostenrijk 

Direct inschrijven of meer weten? 

ISA GROUP     | www.isagroup.nl    | 055 368 1540   

Mudita Academie | www.mudita-academie.nl | 0543 769 009 

http://www.mudita-academie.nl


Wat de masterclass je oplevert 

 
Tijdens deze masterclass beleef je een bijzondere 

leiderschapservaring in de bergen, je verlegt je grenzen en gaat de 

uitdaging aan. Je leert op welke wijze jij effectiever af kunt 

stemmen met de mensen om je heen vanuit wie jij bent, met als 

resultaat; meer succes met meer plezier. Je bent in staat om jouw 

cirkels van relaties bewust te kiezen en te werken aan het level van 

de professionele relatie.   

Na afronding van de masterclass: 

• Is je effectiviteit (als leider) vergroot, en als  ervaren 

professional weet je wat je organisatie of opdrachtgever wil 

en kan je daar perfect op in spelen. 

• Ben je beter in staat die uitdaging te krijgen die je werkelijk 

wilt, en kun je deze ook succesvol invullen. 

• Zijn jouw uitgesproken talenten verder geëxcelleerd, zodat je 

in toenemende mate het ‘spel’ kunt ‘lezen’. 

 

Deelnameprijs 
 

ISA GROUP en Mudita Academie hebben het genoegen je deze 

masterclass  aan te bieden voor € 2.495,- (excl. btw).  

Bovenop jouw deelname aan de masterclass ontvang je een 

persoonlijke intake (via skype of facetime), jouw Insights Discovery 

Profiel, het boek De Corporate Tribe en afsluitende bijeenkomst in 

maart. Daarnaast zijn tevens de volledige reis- en verblijfkosten 

inbegrepen .   

Bij deelname ontvang je vooraf de factuur welke voor vertrek 

voldaan dient te zijn. Je kunt tot 21 dagen voor vertrek kosteloos 

annuleren, daarna is 50% van de prijs verschuldigd. 

Aanpak van deze unieke masterclass 
 

Voorafgaand aan het ervaringsweekend heb je een intakegesprek met één van de trainers om jouw eigen leerwensen 

expliciet input te laten zijn voor het programma.  Daarna stel je jouw Insights Discovery Profiel op d.m.v. een vragenlijst. 

Dit profiel krijg je tijdens de masterclass uitgereikt en hiermee ga je tijdens deze dagen aan het werk. In het 

ervaringsweekend worden je leerwensen, je Insights Discovery Profiel en je TMA* met elkaar verbonden tot één geheel, 

waarbij je onder andere vanuit zelfanalyse de verdieping realiseert. Wij faciliteren dit proces en bieden theorieën, methoden, 

werkvormen (zowel binnen als buiten). In het buitenprogramma ‘fysiek leiderschap’ wordt voldoende rekening gehouden met 

de fysieke capaciteiten van alle deelnemers.  

* TMA staat voor Talent Motivatie Analyse, een instrument waarmee inzicht wordt gegeven in jouw drijfveren en talenten.  

Wie ben jij 
 

Je bent een ervaren senior professional. Je hebt een breed scala aan geslaagde  

projecten achter de rug, en ruime werkervaring.  Jouw leiderschapskwaliteiten heb je 

scherp in beeld maar je bent altijd op zoek naar een volgende versnelling en transitie. 

Je werkt permanent aan je persoonlijke ontwikkeling. Covey en persoonlijk leiderschap 

zijn de basis van waaruit we vertrekken en The seven habits zijn voor jou bekende kost.  

Verder heb je de Talent Motivatie Analyse (TMA) eerder in je carrière gemaakt of je 

maakt deze voorafgaand aan de masterclass (niet inbegrepen). Deze uitkomsten neem je mee als input voor jouw persoonlijke 

leiderschapsverdieping. 

De deelnemers 
 

Met een selecte groep gelijkgestemde deelnemers (maximaal 8) beleef je deze unieke masterclass. Gezamenlijk is er de 

verantwoordelijkheid om af te stemmen op en te verbinden met de ander. Jouw talenten in verbinding met de talenten van de 

ander. Elkaar ondersteunen en juist inschatten, in gesprek en ook onderweg in de bergen.   

Locatie en reis  
 

De thuisbasis voor het weekend is Gargellen, een klein idyllisch Oostenrijks dorp (op 1500 meter hoogte) in een mooi dal op de 

grens met Zwitserland. Voor de masterclass is het huis Altana als trainersfaciliteit exclusief gereserveerd. Elke deelnemer heeft 

een eigen kamer ter beschikking tijdens deze dagen.  Je vliegt op woensdagavond na werktijd met een rechtstreekse lijnvlucht 

naar Zürich vanwaar we gezamenlijk per auto naar Gargellen vertrekken. Alle maaltijden tijdens je gehele verblijf worden door 

ons verzorgd. Op zondag vliegen we eind van de middag weer terug naar huis.  



Programma onderdelen 

Woensdag 18 september 

Aanvang van je reis 

Begin  van de avond maak je op Schiphol kennis met 

de andere deelnemers. Per lijnvlucht en later per 

luxeauto vertrekken we naar Gargellen in Oostenrijk, 

waar we eind van de avond zullen 

arriveren. We verblijven de dagen van 

de masterclass in Haus Altana, waar 

we als enige gasten de beschikking 

over het gehele huis hebben. 

Na aankomst een hapje en drankje om 

bij te komen van de reis en wat eerste ervaringen 

delen. Je maakt kennis met de trainers en onze privé

-kok voor deze dagen. 

Donderdag 19 september 

We starten in de loop van de ochtend met een 

uitgebreide brunch. Tijdens deze brunch vertel je 

wat jou als professional bij deze masterclass heeft 

gebracht. Wat je al vreugde geeft in je werk, en waar 

je aanvulling wenst tijdens de masterclass  

Transformationeel leiderschap 

Vanuit welke talenten en 

Insightsprofiel geef jij invulling aan 

je leiderschap?  Welke talenten zet 

je in? 

Verdiepend leiderschap 

Eén zijn met de natuur. De rode draad van 

het gesprek deze avond is de verbinding 

tussen jou en de leiderschapstransitie 

waarin de westerse wereld zich bevindt. 

We overnachten vandaag in een berghut, waar we 

ook zullen genieten van een heerlijke bergmaaltijd. 

Zaterdag 21 september 

Waardengedreven leiderschap 

Deze morgen ben je onderweg in een eenvoudige 

afdaling. Je bent daarbij in gesprek over de waarden 

die je drijven, of je loopt in stilte jouw afdaling. Wat is 

NU van groot belang voor je en wat draagt bij aan het 

realiseren van jouw doelen?  Hoe zie je jouw transitie 

naar de toekomst?  Welke metafoor levert de natuur 

(de berg) je op dat moment voor jouw doel en neem 

je mee voor jouw ontwikkeling? 

Antropologie 

Wat zijn de invloeden van antropologie op 

leiderschap?  Welke keuzes maak je in de 

persoonlijke Cirkels van Relaties?  

Wat betekenen organisatieculturen voor jouw 

leiderschap en bij welke cultuur kom jij het allerbeste 

tot je recht?  Op welke wijze past bijvoorbeeld een 

theorie als Deep Democacy bij jouw leiderschap? 

Wat heeft jou gevormd tot wie je nu bent, en op welke 

wijze functioneer je en zou je graag willen functioneren. 

Hoe sluit jouw Insightskleur daarbij aan? Wat betekent 

jouw profiel in jouw relatie met de ander. Hoeveel 

energie kost het de verschillende leiderschapsrollen en 

communicatie vanuit een andere kleur in te 

zetten.  

Op deze en andere leiderschapsvragen ga je 

jouw antwoorden opnieuw invullen. Je legt 

(nieuwe) relaties met je TMA-profiel. Alleen 

en in gesprek met de andere deelnemers.  

In de tweede helft van de middag ben je vrij en kan je 

Gargellen gaan verkennen. Als je terug komt staat het 

diner voor je klaar. Tijdens de avond zijn we met elkaar 

in gesprek over de leiderschapsonderwerpen van deze 

dag  

Vrijdag 20 september 

Fysiek leiderschap 

Onder begeleiding van een professionele gids gaan we 

op pad in de bergen.  ‘Great things never came from 

comfortzones’ is het credo. Letterlijk onderweg zijn, 

waarbij jij je (nieuwe) grens aangeeft. Wat doet dit met 

jouw persoonlijk leiderschap? In deze tijd van het jaar 

bereiken we al snel de sneeuwgrens en kunnen we de 

gemzen tegenkomen in hun eigen leefgebied. 

We gaan de kracht van ontspanning en leiderschap 

vanuit rust en afstand ontdekken.  Fysiek leiderschap 

kent twee kanten; de kant van inspanning én de kant 

van ontspanning. Wat brengt het filosofische gesprek 

over leiderschap jou?  Is juist deze kant van fysiek 

leiderschap het verleggen van een grens voor je?   



Bij dit onderdeel zullen we theorie uit het boek 

De Corporate Tribe behandelen. Je hebt het 

boek voor de masterclass ontvangen en ook 

doorgenomen. 

‘Tribes’ 

Tribes en rituelen zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Afscheid nemen van het oude en 

verzamelen van het nieuwe is een bekend 

ritueel in vele Tribes. (Her)ontdekken welk 

ritueel jou goed past vanuit jouw leiderschap. 

Hoever wil jij je comfortzone oprekken met alle 

inzichten van dit weekend, in welke Tribes 

wens je te gaan ontdekken en wat mag je dan 

achter je laten?  

Zondag 22 september 

Tijd om te gaan samenvoegen, terugblikken, je 

actieplan te maken en te reflecteren. Welke 

inzichten, verbondenheid, identiteit en 

waarden & talenten, kennis en kunde heb je 

verkregen. Je gaat je actieplan concreet maken 

en je smoezenlijstje de baas worden.  

Na een goede afsluitende lunch gaan we 

richting luchthaven en met een lijnvlucht terug 

naar Schiphol. 

Maart 2019 

Tegen het voorjaar komen we bij elkaar, 

waarbij je jouw actieplan gaat actualiseren; 

Koers, borging en routeplan worden herijkt en 

je ‘blauwdruk’ verfijnt. 

Erica Detiger  en René Wingelaar  

 
Erica is met mensen op en onderweg, in hun werk en binnen hun bedrijf, in teams, in opleiding en 

ontwikkeling. De wegen die mensen gaan zijn soms recht soms vol omwegen en af en toe zelfs grillig. 

Maar 1 ding is duidelijk, de paden zijn uniek altijd bijzonder en zeer de moeite waard om te ontdekken. Voor alles 

wat te maken heeft met een stuk persoonlijke groei en ontwikkeling doet zij haar rugzak op en neemt haar 

wandelstokken ter hand voor een korte of langere gezamenlijk tocht. 

Zij heeft een onderwijskundige en psychologische achtergrond, is pelgrim, moeder en creator binnen haar gezin, 

gastvrouw hoog in de bergen en een zeer aardse yogateacher. 

René zijn wens is om mensen hun talenten (beter) te laten ontdekken en deze helder uit te dragen. Wat zorgt dat 

jij blij en gelukkig bent? Hij wil er graag met je naar kijken en je handvatten geven om in te laten zien hoe je dat 

aan zou kunnen pakken. En daarna ook te doen! Zijn uitgangspunt is de kansenkant van mensen en organisaties, 

wat zorgt voor energieke en talentvolle mensen. In zijn levenshouding wil hij daarin ook een voorbeeld zijn. 

Hij werkt en denkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau vanuit een bedrijfskundige context. Na een 

financieel economische carrière is hij zich gaan richten op mensen en de grote diversiteit aan organisaties waar zij 

werken. 

“Wij geloven in de kracht waar blijheid en compassie bij mensen samenkomt ten gunste 

van hun persoonlijke ontwikkeling en de beste fit met hun work-life balance.”  

Richard Henderiks  

 
Richard is als eindverantwoordelijke binnen ISA dagelijks bezig met het vergroten en succesvoller maken van de 

relaties van ISA. Dat betekent concreet dat hij enerzijds financials ondersteunt in hun ondernemerschap en 

persoonlijke groei en anderzijds dat hij opdrachtgevers ondersteunt bij het vinden van antwoorden en resources 

op hun vraagstukken. De combinatie van deze twee leidt ertoe dat hij inspirerende financials succesvol inzet op 

vraagstukken bij opdrachtgevers in een Interim Finance of Consultancy rol. 

Als trainer geeft hij inzicht over de rol die Finance kan spelen in organisaties. Als TMA consulent bespreekt hij met 

de kandidaten hun Talentenrapportage en geeft daarmee inzicht in hun drijfveren en talenten. 

"Wij geloven in de kracht van een netwerk van professionals die in zichzelf en in elkaar 

investeren, zij zijn namelijk succesvoller."  


