Awaken the leader within

www.bensansen.com

1

www.bensansen.be

Lapland. Het Alaska van Europa.
250km boven de poolcirkel.
Bergketens, gletsjers, hoogvlakten, oerbossen, grote bergmeren,
stroomversnellingen en zeldzame diersoorten.
Ongerepte natuur met een oppervlakte van 10x België.

Awaken the leader within

Hier start jouw leiderschapsprogramma.
Wanneer de heli of 4x4 je afzet in het midden van… nergens.

Zes dagen Into the Wild

Exclusief leadership development programma | back to basics

Zes dagen te voet Into The Wild.
Geen enkel teken van de bewoonde wereld. Geen gsm-ontvangst.
Geen ditjes & datjes die je dagelijkse ratrace bepalen.
Just you & the stars.
Je doet er dingen die je zelf niet voor mogelijk acht.
Je ontdekt en verlegt je persoonlijke grenzen.
Een stevige uitdaging in je leven of je bedrijf wordt plots
een relatieve klus.

Not every classroom has 4 walls
Authentiek leiderschap maakt vandaag het verschil in organisaties.
Persoonlijk leiderschap maakt het verschil in je eigen leven.
Maar om van echt leiderschap te kunnen spreken, moet je het voor
jezelf op een rijtje hebben. Pas wanneer jij een authentieke leider bent,
krijg je ook authentieke volgers.

Into The Wild
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De kunst van Geluk
De kunst van Succes
Een into the wild 6-daagse doet je groeien als mens en ondernemer.
Op stap met jezelf in de ongerepte natuur doet je stilstaan bij wat echt
belangrijk is in je leven en je werk.
Wie ben ik, waarom doe ik wat ik doe, klopt het allemaal voldoende?
Welke stappen moet ik ondernemen om bij te sturen?
Ben ik leider van mijn business?
Zou je wat meer balans willen ervaren tussen doen en zijn?
Tussen denken en voelen? Tussen geven en ontvangen?
Om van gebalanceerd leiderschap te kunnen spreken, dien je
balans te vinden tussen daadkracht en draagkracht.
Door te vertragen en één te worden met jezelf en de natuur, vind
je antwoord op deze vragen.
Heb je het antwoord op al die vragen, dan leef je met nog meer focus.
Dan combineer je harmonieus de kunst van geluk en de kunst van
succes.

Bergen verzetten
Dit programma doet je bergen verzetten, zelfs na afloop.
Wat ook je persoonlijke of professionele uitdagingen zijn.

LIFE
CHANGING
EXPERIENCE
Geert Paepen | CEO Stessens
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No business growth
without personal growth

Voor wie?
•

•
•

Managers, ondernemers en vrije beroepen die door hun
leiderschap het verschil willen maken in hun organisatie en in hun
leven.
Mannen en vrouwen
Individueel of als Management Team van je organisatie

Door wie?
Ben Sansen. Executive management coach & leadership trainer.
Ervaren outdoor expert. Toegewijd aan Liesbet, Jeff & Wout en het
realiseren van onze dromen. Zingever en inspirator voor anderen.
Ontdekkingsreiziger van het leven.

Waarom ik dit doe?
Ondernemers zoals jou inspireren & faciliteren. Zodat je de beste
versie van jezelf kan waarmaken. Zodat je je business met passie
en overtuiging kan uitbouwen. Je leven zinvol kan zijn. Voor jezelf
en anderen. Dat is waar het bij ons om draait. Dat is wat we zelf ook
nastreven.

MEER GOESTING
MEER ZELFVERTROUWEN
MEER ENERGIE
Tim Klaassen – CEO Dienstenthuis
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PROGRAMMA

Dit programma is een mix van dagelijkse seminars ‘zonder 4 muren’
één op één coaching en een fysieke uitdaging in de vorm van hiking.

Dag 1 - Vertrek Airport & rendier steak
Het programma start op de luchthaven in Lapland.
De bagageafhandelaars daar zijn meestal blij dat er nog eens een
vlucht arriveert.
We rijden meteen naar de mountain lodge en genieten nog een
nacht van de laatste luxe van de bewoonde wereld.

Dag 2 tem 6 - Into The Wild
Op zonsopgang hoeven we niet te wachten. In de zomer schijnt de
zon hier (bijna) 24u. Daardoor is de wintersneeuw vanaf juni
verdwenen.
We vertrekken meteen voor 6 dagen ongerepte natuur. De ganse dag
wandelen we door de mooiste landschappen en genieten we van de
absolute stilte. Vreemd te ontdekken hoe zo’n stilte kan klinken.
Afhankelijk van de periode worden we gedropt door de heli of 4x4 of
komen ze ons aan het einde weer oppikken.
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PROGRAMMA

Just you & the stars
Gemiddeld leggen we zo’n 15km per dag af. Elke dag doen we
inspiratiesessies in groep gecombineerd met 1-1 coaching.
De natuur, het weer en vooral jouw mindset bepalen de dagindeling.
Is het weer geen spelbreker, dan kamperen we waar de dag ons brengt.
Bij het ontwaken elke ochtend gegarandeerd ‘A room with a view’.
Zit het weer een keer tegen, dan is er op regelmatige afstand (+/- 15km)
mogelijkheid om te schuilen in oerdegelijke trekkershutten.
Bij een houtkachel eindeloos staren naar de vlammen.
Van dag 4 op dag 5 bouwen we een solo moment in. Die dag/nacht is
onze verplaatsing beperkt en ieder slaapt weliswaar in dezelfde vallei
maar op een plek los van elkaar. Het is vooral een dag van vertragen,
stilte of het gesprek met jezelf. Just you, Nature & the Stars.
Je ervaart de kracht van de natuurelementen en ook al ben je alleen,
door de stilte voel je je meer verbonden dan ooit. Met jezelf en met
wat voor jou belangrijk is.
Door je te verbinden met jezelf, de stilte en de natuur ontdek je wie
je in je diepste wezen bent. Je komt gegarandeerd terug met een
ander niveau van bewustzijn.

Dag 7-8 Terugkeer
De laatste dag (dag 7) komen we terug in de bewoonde wereld.
De stilte blijft achter ons. De herinnering en je ‘nieuwe ik’ neem je mee.
We sluiten de trip af in een plaatselijke mountain lodge.
Genieten van een glas wijn, degelijk eten en een welverdiende
douche/bed. ’s Anderendaags rijden we naar de luchthaven waar het
programma eindigt.

MET ONS DIRECTIETEAM
INTO THE WILD? DAN LEER JE
ELKAAR PAS ÉCHT KENNEN.
ZOWEL PERSOONLIJK ALS OP
TEAMNIVEAU ZIJN WE STERK
GEGROEID DOOR DIT PROGRAMMA
Juan Blasi | CEO Forax
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Het inhoudelijk programma bestaat uit dagelijkse ‘inspiratiesessies
in groep’ aangevuld met 1-1 coaching.

Inhoudelijk programma
Begin with the end in mind.
Waar sta je nu en wat wil je als resultaat aan het einde. Niet zozeer van dit
programma, maar van je business en je leven.
Persoonlijk kompas als leider.
Sterke leiders hebben een sterk intern kompas. Gebaseerd op je waarden, je
drijfveren en je persoonlijk statuut weet jij waar je heen wil en laat je je niet van
je koers afwijken wanneer het stormt.
Start with Why.
Waarom je doet wat je doet.
Master your Mindset.
Je gedachten bepalen je emoties en je gedrag. En die bepalen dan weer
je resultaten. Het loont met andere woorden de moeite om ook meester
te worden van je eigen gedachten. We onderzoeken de overtuigingen van
succesvolle leiders.
Master your Habits.
Met welke gewoontes ga jij door het leven. Wat brengen die je op?
Hoe verander jij je eigen gewoontes?
Master your Body.
Om hoge toppen te overwinnen, heb je een hoog energieniveau nodig. Hoe doe
je dat met voeding, met lichaamswerk en met een goede ochtendroutine.
Stressfree in one two three.
Hoe kopieer je de rust die je ginds mag ervaren naar je dagelijks leven als
manager of ondernemer. Op basis van de wetenschappelijke hartcoherentie
methode.

MASTER YOUR MIND
MASTER YOUR LIFE
MASTER YOUR BUSINESS
Into The Wild

Going SOLO.
Voor het solo moment krijg je een keuzelijst van opdrachten. 24u lang kan je
stilstaan bij wat je grootste verlangens zijn in dit leven. Gaan we aan de slag met
de kracht van dankbaarheid. Staan we stil bij jouw doelen. Bij je leven zoals het
is. Bij je leven zoals het kan worden.
Action speaks louder than words.
Hoe vertaal je inzichten uit dit programma naar je dagelijkse praktijk.
12
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VOOR VERTREK

Intake
Een voorafgaand intakegesprek om te kwalificeren is vereist.
Tijdens deze intake bespreken we je persoonlijke doelstellingen en
verwachtingen. Waarin wil je groeien? Wat hoop je dat dit programma je
opbrengt?

Fysiek & niveau
Dit leadership programma is in eerste instantie een mentale kwestie.
Tegelijk mag je het fysieke aspect niet negeren. Het programma is zo
opgesteld dat iedereen (zonder fysieke beperkingen) kan deelnemen.
Wel raden we aan om vooraf aan de slag te gaan.

Contact thuisfront & noodgevallen
Zodra we Into The Wild zijn, is het meteen ook gedaan met gsm-dekking.
Voor noodgevallen hebben we een satelliettelefoon mee.

Online programma ‘Get Prepared’
Voorafgaand doorloop je in je eigen tempo een modulair programma
(totale doorlooptijd: 3u). Daarin doen we alles uit de doeken. Hoe je je
moet voorbereiden. Waarom er geen beren zitten. Wat je in je rugzak
stopt en wat niet. Hoe we aan drinkwater geraken. Etc.

Materiaal & uitrusting
Wij voorzien je premium uitrusting zoals lichtgewicht tent, slaapmat,
kookgerief, etc. Je persoonlijke outfit en slaapzak moet je zelf
voorzien. Daarvoor hebben we een samenwerkingsverband met een
buitensportexpert waar je fikse korting krijgt op je aankopen.

Into The Wild
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INVESTERING
Inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•

Het opleidingsprogramma in groep
Persoonlijke begeleiding / 1-1 coaching
Lokale transfers (boot, taxi, heli)
2 overnachtingen in mountain cabin (eerste/laatste nacht)
Alle maaltijden tijdens het programma
Lidmaatschap STF (vereist voor toegang tot de trekkershutten)
Niet-persoonlijk outdoor materiaal zoals tent, rugzak, slaapmat,
wandelstokken, kookgerief én gevriesdroogde maaltijden

Niet inbegrepen
•
•
•
•
•
•

Vlucht naar Lapland (budget via SAS +/- 400 EUR)
Dranken en persoonlijke uitgaven
Persoonlijke uitrusting (aangepaste kledij & schoenen, slaapzak)
Alle kosten die voortkomen uit een uitzonderlijke
programmawijziging t.g.v slechte weersomstandigheden
Aanbevolen persoonlijke reisverzekering en reisbijstandsverzekering
BTW

Aantal deelnemers
•

Het minimum aantal deelnemers is 5. Het maximum aantal is
omwille van de intensieve begeleiding beperkt tot 9.

Uw investering

NA AFLOOP MEER DAN 30
BESLISSINGEN & BIJHORENDE ACTIES
GENOMEN IN MIJN BUSINESS & MIJN
PERSOONLIJK LEVEN

Betaal je met KMO-Portefeuille, dan is een belangrijk deel
subsidieerbaar. Meer details over investering en opleidingssubsidie
vind je op www.intothewild.coach/inschrijven.

Dirk van Houdt | zaakvoerder Businesscenter De Regio
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DOEN
Geplande edities
Elke zomer organiseren we verschillende edities.
Welke past bij jou?
Midnight Sun Edition
Wise(wo)man Edition
Indian Summer Edition
Voor info en de preciese data, zie www.intothewild.coach

Inschrijven
Inschrijven kan via onze website zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
(de vorige edities waren telkens ruim op voorhand volzet!).
Ben je graag een van de (maximum 9) deelnemers, meld je dan zo
snel mogelijk aan en boek alvast je intake afspraak…

DE ZES DAGEN OP STAP MET NIKS MEER
DAN MEZELF, VOLDOENDE FOOD EN
EEN SLAAPZAK IN DE RUGZAK HEBBEN
MIJN LEVEN VERANDERD. IK BEN NA
AFLOOP PROFESSIONEEL DOOR MIJN
EIGEN PLAFOND GEBROKEN. JULLIE
INTENSIEVE BEGELEIDING MAAKT HET
BIJZONDER. DE ERVARING KAN IK
EIGENLIJK NAUWELIJKS BESCHRIJVEN
IN WOORDEN.
Pim Sansen | teamleader Gastro-enterologie GZA
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OP WEG NAAR
DE GROOTSTE
VERSIE VAN
JEZELF.
Ben Sansen

NO BUSINESS GROWTH WITHOUT PERSONAL GROWTH
Into The Wild
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