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Masterclass  

‘Leadership Advanced’ 
Welke ervaringen stop jij in je rugzak? 

De locatie is ‘ausgezeignet’ en in de bergen van Voralberg. 

Culinaire ervaringen  en  bergkost op de alm. Een goede Blauer Zweigel en 

Schnapps. Een luxe appartement en  een stapelbed in de Berghütte.  

En ook een update en een ferme boost aan je leiderschap! Nieuwe inzichten 

en het vergroten van je comfortzone tot een voor jou nog onbekende grens. 

Wat deelnemers zeggen over de masterclass:  

“Bij het ontbijt op donderdag start je direct met de training, word je 

ondergedompeld in bruikbare theorieën en inzichten. Dat gaat de gehele training 

door. Buitengewoon waardevol.” 

“Deze training moet je nergens anders willen doen! Hier heb je letterlijk en figuurlijk 

de ruimte om echt tot jezelf te komen.’ 

“Dank jullie wel voor deze mooie, inspirerende, bezinnende dagen” 

Direct inschrijven of meer weten? 

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

Mudita Academie   | www.mudita-academie.nl   |  06 536 75 053 

Met de masterclass krijg je een bijzondere leiderschapservaring 

in de Alpen van Voralberg. Je neemt deel aan een unieke com-

binatie van Transformationeel leiderschap, Fysiek leiderschap, 

Verdiepend leiderschap en Waardengedreven leiderschap.  

Je leert op welke wijze je effectiever  kunt zijn, je gaat nieuwe 

uitdagingen aan en je verlegt je grenzen.  Je maakt een vol-

gende stap in je persoonlijke ontwikkeling waar je nog lang 

positief over zal vertellen! 

Ontdek in de prachtige omgeving van Gargellen deze bijzonde-

re leiderschapservaring en laat je heerlijk culinair verwennen 

en verrassen tijdens deze inspirerende dagen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Masterclass  

‘Leadership Advanced’ 

Programma 

Woensdag 15 September 

Aanvang van je reis 

Eind van de middag maak je op Schiphol kennis met de andere deelnemers. 

Per lijnvlucht en later per luxeauto vertrekken we naar Gargellen in        

Oostenrijk, waar we in de loop 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 in Zurich eten we gezamenlijk 

iets op de luchthaven, en zullen de eerste ervaringen van de masterclass al 

naar boven komen. Bij aankomst in Gargellen maak je kennis met de train-

ers en onze privé-kok voor deze dagen  

 

Donderdag 16 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 aan-

vulling wenst tijdens de masterclass  

Transformationeel leiderschap 

Vanuit welke talenten en Insightsprofiel geef jij invulling aan je 

leiderschap? Welke talenten zet je in?  

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  

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 

inzichten vanuit de masterclass 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 bin-

nen als buiten). In het buitenprogramma ‘fysiek leiderschap’ wordt voldoende re-

kening gehouden met de fysieke capaciteiten van alle deelnemers.  

 

Doelgroep 

Je bent een ervaren professional. Je hebt een breed scala aan geslaagde projecten achter de rug, en ruime 

werkervaring als leidinggevende of interimmer. 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 hab-

its’ zijn voor jou bekende kost.  

 

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 ex-

clusief gereserveerd. Elke deelnemer heeft een eigen kamer ter beschikking tijdens deze dagen. Je vliegt op 

woensdag eind van de middag met een rechtstreekse lijnvlucht naar Zürich vanwaar we gezamenlijk per 

auto naar Gargellen vertrekken. Op zondag vliegen we eind van de middag weer terug naar huis.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Masterclass  

‘Leadership Advanced’ 

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 19 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 2022  

Tegen het voorjaar komen we bij elkaar, waarbij je 

jouw actieplan gaat actualiseren; Koers, borging en 

routeplan worden herijkt en je ‘blauwdruk’ verfijnt  

Op deze en andere leiderschapsvragen ga je jouw 

antwoorden opnieuw invullen. 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 17 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?  

We gaan de kracht van ontspan-

ning en leiderschap 

vanuit rust en afstand 

ontdekken. Fysiek leiderschap 

kent twee kanten; de kant van 

inspanning én de kant van on-

tspanning. Wat brengt het filoso-

fische gesprek over leiderschap 

jou? Is juist deze kant van fysiek leiderschap het ver-

leggen van een grens voor je?  

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 18 September 

Vroeg op om de rust 

van de natuur op 

1800 meter hoogte op 

te snuiven. Na een 

stevig ontbijt zetten 

we onze tocht door de 

bergen  voort. 

We lopen door het 

leefgebied van de gemzen, grote kans dat we er dan 

ook een aantal zien grazen op de alm. 

Waardengedreven leiderschap 

Je versterkt je bewustzijn door in stilte te lopen. De 

overweldigende omgeving doet dan de rest om er 

een onvergetelijke ervaring van te maken. 

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 leider-

schap? Welke keuzes maak jij in relaties en hoe pas 

je inclusie toe in je leiderschap? 

Wat betekenen organisatieculturen voor jouw 

leiderschap en bij welke cultuur kom jij het al-

lerbeste tot je recht? Op welke wijze past bijvoor-

beeld een theorie als Deep Democacy bij jouw lei-

derschap?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Masterclass  

‘Leadership Advanced’ 

Deelnameprijs 

ISA Group en Mudita Academie hebben het genoegen je deze exclusieve 

masterclass aan te bieden voor € 2.495,— (vrijgesteld van BTW). 

 

De deelnameprijs is inclusief: 

 All-inclusive verblijf in Haus Altana en de berghut, 

 Vlucht Amsterdam—Zurich met Swiss of KLM v.v., 

 Vervoer Zurich-Gargellen v.v., 

 Treinreis vanuit elke plaats in Nederland naar Schiphol v.v. of par-

keerkosten op Schiphol. 

 Reisverzekering voor alle deelnemers. 

 Begeleiding door een professionele berggids op vrijdag en zaterdag, 

 Persoonlijk Insights Discovery® profile, 

 Het boek ‘De Corporate Tribe’, 

 Afsluitende bijeenkomst in maart 2021. 

 

Bij aanmelding ontvang je de factuur, welke voor vertrek voldaan 

dient te zijn. Kosteloze annulering is mogelijk tot 90 dagen voor ver-

trek,  daarna is 50% van de deelnameprijs verschuldigd 

Certificering 

Als geaccrediteerde organisatie heeft ISA Group aan deze masterclass 20 PE 

punten verbonden. 

Vanuit Mudita Academie zijn tevens de kwaliteitseisen voor het NRTO 

kwaliteitskeurmerk van toepassing op de invulling van de masterclass. 

Trainers voor de masterclass: Erica Detiger en René Wingelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudita Academie 

Wat je van ons mag verwachten is absoluut commitment voor jouw ontwikkeling en persoonlijk leider-

schap. In wat wij noemen een ‘bedrijfskundige context’. Je hebt te maken met een organisatie waar je 

werkt of waar je wenst te werken. Vanuit de bedrijfskunde heeft die organisatie een cultuur en een vorm. 

Alleen de beste fit tussen jou en je ontwikkeling versus die van de organisatie kan zorgen dat het je goed 

gaat als het over werk gaat. En dat het de organisatie goed gaat. Het is ons uitgangspunt voor jouw work-

life balance en een gezonde resultaatontwikkeling van de organisatie.  

 

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

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

Het is Erica haar missie met mensen op en onderweg te zijn, 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. 

Erica heeft een onderwijskundige en psychologische achtergrond, is pelgrim, moeder 
en creator binnen haar gezin, gastvrouw hoog in de bergen en een zeer aardse         
yogateacher. 

Het is René zijn  passie om mensen hun talenten (beter) te laten ontdekken en deze hel-
der 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! René zijn  uitgangspunt is de kansenkant van mensen en organisa-
ties, wat zorgt voor energieke en talentvolle mensen. In zijn levenshouding wil hij daarin 
ook een voorbeeld zijn. 

De feedback die René krijgt is dat hij goed en ook empathisch kan luisteren en dat hij 

vragen vanuit alle kanten kan laten bekijken. Hij heeft zijn financieel economische functie 

opgezegd om zich helemaal te kunnen richten op mensen en de grote diversiteit aan 

organisaties waar zij werken. 

 
 


