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Woensdag
Aankomst is vanaf 14.00 uur. Je kunt dan inchecken en even rustig landen. Om

15.30 uur start het programma. Het einde van de middag staan de introductie,

kennismaking en het bepalen van je startpunt op het programma. De eerste

avond besteden we tijdens een gezellig diner tijd om elkaar wat beter te leren

kennen.  

Programma
IN 'T  KORT

Donderdag
De eerste volle dag starten we met een wandeling in de natuur, gevolgd voor

een goed ontbijt. Deze dag staat in het teken van het ontwerpen van

denkrichtingen voor jouw carrière. Verschillende methoden en perspectieven

komen aan bod zodat je vanuit diverse kanten inspiratie en ideeën kunt opdoen.

Het denken in mogelijkheden staat centraal. Door de dag heen zorgen we voor

voldoende mentale en fysieke prikkels om de energielevels en creativiteit

maximaal te houden. We sluiten de dag af op ludieke wijze. 

Vrijdag
Na het ontbijt en het halen van een frisse neus duiken we direct de realiteit in

om de denkrichtingen van gisteren op haalbaarheid te toetsen. Vandaag is de

dag van plannenmakerij. Hoe gaan we onze nieuwe ideeën vormgeven in het

dagelijks leven? Hoe gaan we ervoor zorgen dat werk een positieve plek in je

leven krijgt? Wat is realistisch? Welke stappen zijn er nodig om de ideeën

werkelijkheid te laten worden? Werk dat voldoening geeft, waar je plezier aan

beleeft en waar je betekenis uit haalt. Om 15.30 uur is het tijd om af te ronden

met een datum in de agenda voor de terugkomdag en natuurlijk sluiten we af

met een gezellige borrel!
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Praktische informatie
Locatie: The Hilltop in Lochem (Gelderland). Een fantastische locatie waar je de
rust en ruimte vind om te ontspannen, na te denken over je carrière en samen
met anderen actief aan de slag te gaan om jouw toekomst vorm te geven.

Accommodatie: Je verblijft 2 nachten in een privékamer met eigen of gedeelde
badkamer. Je voorkeur kun je kenbaar maken bij je aanmelding. Het verblijf is
compleet verzorgd. 

Belangrijk: We hanteren de Corona richtlijnen. Om risico's te minimaliseren
vragen we je bij aankomst om een negatieve Corona test (max 2 dagen oud).  

Kosten: €1395 (bij gedeelde badkamer €1195). Dit is all-in en exclusief BTW.

Trainers: Petra Wildoer en Marilou van der Keur. 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op via mail
info@potentiality.nl. Ben je enthousiast over het programma en wil je je graag
aanmelden? Doe dat dan via onze website. We zien je graag in Lochem! 
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