Studie- en inspiratiedagen
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TOP-inspiratie - van DROOM tot SUCCES Een inspirerende, maar ook confronterende bijeenkomst met
als inleider Katja Staartjes, eerste Nederlandse vrouw die de
Mount Everest (8848 m) beklom.
Vrijdag 12 juni 2009 in Laren (bij Lochem, Gld.)
Met passie en aan de hand van indrukwekkende beelden neemt Katja Staartjes
u mee naar de hoogste toppen van de wereld. Haar lezing is één grote metafoor
voor het leven en persoonlijk leiderschap.

Passie
Wat is uw grootste inspiratiebron?
Voor Katja Staartjes zijn het de bergen. De magische kracht van het majestueuze
landschap, de extreme omstandigheden, de verbondenheid met teamgenoten en
de fysieke inspanning van het trekken & klimmen, maken elke bergtocht tot een
wezenlijke ervaring.

Expedities als metafoor
De wereld telt 14 bergen hoger dan 8000 meter. Het leven tijdens deze
klimexpedities is extreem. In een paar maanden doe je een schat aan indrukken en
ervaring op. Daarom, én omdat er zoveel parallellen zijn met het dagelijks leven
en werk, leent een klimexpeditie zich bij uitstek voor een boeiende lezing.
Tijdens een expeditie word je niet alleen lichamelijk op de proef gesteld, vooral
mentaal moet je over veerkracht beschikken. Je krijgt te maken met de ijle lucht,
temperaturen van min 25˚C, verwoestende stormen en ingesneeuwde tenten.
Je moet niet slechts kunnen doorzetten, maar vooral geduld betrachten en het
beste moment kunnen bepalen om naar de top te gaan. Zonder enige vorm van
luxe ben je teruggeworpen op de natuur, op jezelf en je teamgenoten.
De kleinste fout kan fataal zijn. Dat zet alles op scherp, en als team kom je dan
ook razendsnel tot elkaar. Dan blijkt ook of de samenwerking goed loopt.
Of juist niet. Kortom, een unieke ervaring.

De Laergroep nodigt voor deze unieke landelijke bijeenkomst iedereen
uit, die ooit een werkplaats bezocht heeft.

Laergroep
Bij de Laergroep zijn aangesloten:
• Bureau Ouderdorp interimmanagement coaching en advies
Tel: 0318 487111 • Fax 0318 487357
bureau.ouderdorp@xs4all.nl
• Chris Bisschop Consultancy
Tel: 024 3581556 • Fax 024 3583953
cbc@kabelfoon.nl • www.cbcmalden.nl
• de Kruijff Consultancy
Tel: 0573 401039 • Fax 0573 402652
meine_yvonne@hetnet.nl
• Transfer Advies Coaching en Training
Tel: 0541 355783 • Fax 0541 355766
transferopl@hetnet.nl • www.transferopleidingen.nl

Vraagstukken
Op
-

weg naar boven, gaat Katja Staartjes in op herkenbare vraagstukken:
Wat is uw droom en wat zijn uw concrete uitdagingen?
Maakt u échte keuzes en bent u bereid de consequenties te accepteren?
Wat zijn uw inspiratiebronnen?
Hoe vorm je een goed team?
Hoe gaat u en uw organisatie om met risico’s?
Wat maakt dat de een de top wél haalt en de ander niet?
Waar liggen uw persoonlijke grenzen?
Hoe belangrijk is eigenlijk het proces, de weg naar de top?

De kern van het betoog van de klimster gaat over bezieling.
Iedereen heeft zijn eigen top en het maakt niet uit hoe hoog die top is. Je bent succesvol als je
je eigen doelstelling haalt, los van wat de omgeving daarvan vindt. Het bereiken van ambitieuze
toppen is slechts mogelijk als je het wérkelijk wilt. En dat is iets compleet anders dan het ‘ook wel
willen’. Na het behalen van je doelstellingen kun je je natuurlijk altijd verder ontwikkelen. Of dat
nu in de hoogte of in de breedte is.
Zet uw dromen om in daden en laat u inspireren door Katja Staartjes om uw eigen top te bereiken!

Over Katja Staartjes
Katja Staartjes (1963) beklom de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld en leidde diverse
expedities naar reuzen als Gasherbrum 1, Dhaulagiri en Manaslu. In haar professionele loopbaan
vervulde Katja verschillende functies in het bedrijfsleven en de non-profitsector. Tegenwoordig is
zij zelfstandig interim-manager en een veelgevraagd spreker op bijeenkomsten en congressen.
Alle verhalen kunnen een-op-een vertaald worden naar aspecten die in iedere organisatie en in
iedere carrière spelen. Ieder leven is een expeditie op zich…Centraal bij haar activiteiten staat het
inspireren van mensen, ergens in het hart of in de ziel. De klimster schreef de boeken Hoog spel
en Top-inspiratie. Meer informatie: www.katjastaartjes.nl

Over de Laergroep
De Laergroep is een samenwerkingsverband van vier onafhankelijke organisatieadviseurs en
trainers. Leden van De Laergroep vinden het van groot belang om zichzelf regelmatig in nieuwe
leersituaties te begeven om kennis en ervaring van daaruit mee te nemen in hun werk.
Een van die leersituaties zijn de werkplaatsbijeenkomsten. In de afgelopen 8 jaar heeft
De Laergroep 26 werkplaatsbijeenkomsten georganiseerd volgens de bij u bekende kleinschalige
formule: samen werken, samen denken op een intensieve, confronterende en deels informele
manier. Verdere kenmerken zijn een gemêleerde groep, kleinschaligheid en huiselijkheid.
Voor de werkplaatsbijeenkomsten nodigt De Laergroep inspirerende en confronterende inleiders
uit die landelijke bekendheid genieten. Eén keer per jaar organiseert de Laergroep voor de
deelnemers van alle werkplaatsbijeenkomsten een unieke, landelijke bijeenkomst zoals deze over
‘TOPinspiratie’.

Voor wie is deze studie- en inspiratiedag bedoeld ?
Directeuren en managers, leden van Raden van Bestuur, leden van Colleges van Bestuur,
leidinggevenden van profit en non-profit organisaties, P&O - functionarissen,
opleidingsadviseurs en organisatieadviseurs

Praktische informatie
Datum en tijd Vrijdag 12 juni 2009 van 9.00 tot 16.30 uur
Locatie
De Laergroep
Ooldselaan 20
7245 PR Laren (GLd.)
Tel. 0573 401039

Programma:
09.00 – 09.30

Ontvangst, koffie en thee

09.30 – 09.45

Welkom en kennismaking met Katja Staartjes

09.45 – 11.45

Presentatie door Katja Staartjes
=

een bloedstollend verhaal

=

met prachtige metaforen

=

indrukwekkend beeldmateriaal

=

levenslessen voor iedereen

11.45 – 12.30

Dialoog met Katja Staartjes

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.30

Ronde tafelgesprekken in klein groepsverband aan de hand van thema’s

14.45

Pauze

15.00 – 16.00

Plenaire terugkoppeling

16.00 uur

Afronding, evaluatie en uitreiking van het boek TOP-inspiratie.
Aansluitend napraten met een hapje en een drankje.

Deelname
U ontvangt deze informatie rechtstreeks van een van de leden van de Laergroep omdat u de afgelopen
acht jaar heeft deelgenomen aan een of meer werkplaatsbijeenkomsten. In totaal geldt dit voor bijna
300 directeuren, managers, hoger leidinggevenden, hoofden P en O, beleidsmakers, trainers en
adviseurs.
Deze uitnodiging is exclusief bedoeld voor deze groep.
Als extra service voor deze dag wordt u de mogelijkheid geboden om tegen een gereduceerde
deelnameprijs een collega of relatie uit te nodigen voor deelname aan deze bijzondere dag.
U kunt zich opgeven door bijgaand aanmeldingsformulier te kopiëren, in te vullen en op te sturen
of te faxen. Na ontvangst van uw aanmelding sturen we u een bevestiging van uw deelname, een
factuur, een routebeschrijving en overige informatie.

Kosten
De deelnamekosten bedragen voor u als trouwe bezoeker van de werkplaatsbijeenkomsten € 315,–
excl. B.T.W. en incl. lunch, koffie, thee, een drankje/hapje. Tevens ontvangt u het boek van de hand
van Katja Staartjes, TOP-inspiratie, van droom tot succes. De kosten voor uw introducé bedragen voor
deze werkplaats € 275,– excl. B.T.W.

Annuleringsregeling
Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd tot 29 mei 2009. Wij brengen u dan € 40,–
administratiekosten in rekening. Bij annulering ná 29 mei 2009 worden de volledige deelnamekosten
in rekening gebracht.
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‘TOP-inspiratie - van DROOM tot SUCCES Hiermee schrijf ik mij in voor de jaarlijkse werkplaatsbijeenkomst van vrijdag 12 juni 2009.
❑-eerdere bezoeker werkplaatsbijeenkomst
❑-introducé

Naam en achternaam:

m/v

Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres
Telefoon: overdag:

‘s avonds:

Organisatie:
Functie / beroep:

Naar wie moet de rekening gestuurd worden:

Deelnemer /organisatie

Naam en adres organisatie:
Postcode en woonplaats:

Dit formulier kopiëren, invullen en
z.s.m. opsturen of faxen naar:
De Laergroep
Voskampsweg 9
7591 TA Denekamp
Faxnr. 0541-355766

de K r u ij f f
Consultancy

