Wilderness Leadership Transformation Program
Marataba
Marataba, 17 – 25 mei 2019

Introductie
The program of the Foundation for Natural Leadership is one of the most profound tools for transformation that I
have experienced in my career”
- Herman Wijffels -

Dank voor je interesse in het Wilderness Leadership Transformation Program van de Foundation for
Natural Leadership.
Met de natuur als inspiratiebron leer je je eigen natuur kennen, waardoor je beter in verbinding
staat met jezelf, je omgeving en er natuurlijk leiderschap ontstaat.
Bastiaan Mulder is adviseur,
trainer en executive coach en
richt zich op het ontwikkelen
van het menselijk potentieel
in organisaties, teams en op
individueel niveau.

Van 17 tot 25 mei organiseren ik, in samenwerking met de Foundation for Natural Leadership, een
leadershiptrail in Marataba, Zuid-Afrika.

De natuur is voor mij een plek
waar ik tot rust kom, kan
reflecteren en waar ik
inzichten krijg over mijn te
nemen stappen.

Bastiaan Mulder
+31 6 42 52 53 00
bastiaan@bmog.nl

In deze brochure vind je meer gegevens. Voor aanvullende informatie nodig ik je van harte uit om
contact met mij op te nemen.

‘Leiderschap is een innerlijk
proces dat zich in de
buitenwereld manifesteert’
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Over de Foundation for Natural Leadership

Bestuur FNL
Wiet de Bruin
Erna ter Weele
Joost Leeflang
Monique beuk
Marianne Aalders

Raad van Advies
Frans van Houten
Fred Matser
Joseph Jaworski
Herman Wijffels
Fons Driessen
Elfrieke van Galen

““It’s a leadership journey where you learn new dimensions of living and working with two feet on solid ground.
Through the exchange with colleagues, the experiences can be deepened and translated into your own situation.”
- Johan Bontje, Author of “Authentic Leadership”

De Foundation for Natural Leadership (“FNL”) is in 2002 opgericht en heeft een tweeledige missie:
• Het ontwikkelen van het leiderschap van de 21e eeuw: het type leiderschap dat nodig is om onze
samenleving weer sociaal en ecologisch duurzaam in te richten en om de verborgen potentie in
mensen en organisaties tot hun volste recht te laten komen.
• Het vergroten van het bewustzijn dat de natuur en de mensheid ten diepste verbonden zijn.
De FNL organiseert leadership trails op diverse plaatsen in Zuid-Afrika en Botswana. Ook in Europa zijn
er trails, deze gaan naar de Alpen en Spanje. De FNL wordt geleid door een vrijwillig, onbezoldigd
bestuur.
De groepen die op trail gaan worden samengesteld en begeleid door een of meer facilitators die
hiervoor een opleiding hebben ontvangen. Lokaal worden de trails geleid door twee ervaren Afrikaanse
gidsen die zijn verbonden aan de Wilderness Leadership School in Durban.
Onze facilitators ontvangen voor het opzetten, organiseren en begeleiden van de trails en de
bijbehorende activiteiten een vergoeding voor hun inzet om de groep samen te stellen en te begeleiden.
Als deelnemer word je lid van de zeer bijzondere FNL-community van oud-trailgangers, waar je nog
jaren lang plezier van zult hebben. Vanuit deze community worden nieuwe activiteiten en bijeenkomsten
georganiseerd, waaronder de jaarlijkse reünie van alle trailgangers aan het begin van het jaar.
Meer informatie vind je op www.naturalleadership.eu en issuu.com. De community is ook actief op
facebook en Linkedin: zie de groepen “Natural Leadership Foundation” (voor deelnemers) en “Natuurlijk
Leiderschap” (voor aspirant-deelnemers).
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Programma
“De overweldigende natuur dwingt rust en onthaasten af. Het brengt je heel dichtbij je ware ik. Een echte aanbeveling
voor iedereen die open durft te staan om van zichzelf te leren”
Corné Mulders – directeur Blokker

Het programma is meer dan een week op trail - je tekent in op een persoonlijk ontwikkelprogramma met 6
onderdelen:
1. Een Intakegesprek met de facilitator.
2. De Foundation Workshop, 2 dagdelen in Nederland. Samen bereiden we ons voor op de trail.
3. De Wilderness Trail. Op vrijdagochtend 17 mei vliegen we in de ochtend naar Johannesburg en op zaterdag
25 mei landen we op Schiphol.
4. De Integration Workshop. vindt enkele weken na de trail plaats, ook 2 dagdelen. Het betreft een
terugkeerworkshop om samen, onder begeleiding van de facilitator(s), de balans van het programma op te
maken en de essentie en intentie van de trail scherp te krijgen.
5. Het individuele Landingsgesprek - ca.1 maand na de Integration Workshop. Met de facilitator bespreek je
de status van je intenties.
Bovendien word je daarna, zoals eerder genoemd, lid van de community van oud- trailgangers.
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Trail

“I feel very committed to continue with these wilderness trails and to introduce these concepts to many more
executives.”- Fons Driessen, former CEO WAVIN

Marataba maakt onderdeel uit van het Marakele National Park, een beschermd natuurgebied.
Het park is opgericht in 1994, en na regelmatige uitbreiding door het opkopen van landbouwgrond, vormt
het nu een volwaardig Big Five malariavrij safari gebied. In 2003 werd het Marakele National Park door
Nelson Mandela en Prins Bernhard heropend.
Na een vlucht naar Johannesburg op vrijdag [datum]en een overnachting op het vliegveld, worden we
door onze gidsen van het vliegveld gehaald en naar het park gereden.
De eerste nacht in het park verblijven we in een lodge. Daarna trekken we 6 dagen te voet door het park
en slapen rond het kampvuur onder de sterren, waarbij we om beurten de wacht houden in verband met
de wilde dieren. We sluiten weer af met een nacht in een lodge, waarna we vanuit Johannesburg op
vrijdag 24 mei “overnight” terugvliegen naar Nederland.
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Trailprincipes
Tijdens de trail in het park handelen we vanuit de volgende principes:
• Silence

one of the key elements of our trail

• Service

we respect nature, the reward is high!!

• Sharing

we share our thoughts and feelings during the counsels

• Sensing

we need to go with our heart…

• Self

we do this for ourselves

• Secrecy

everything we share, will stay within the group

• Simplicity

we look after ourselves in a natural way. We don’t take
watch, i-pod and mobile

• Synchronicity

synchronise with yourself, nature and others.

• Sincerity

be open and speak from the heart
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Voor wie en aanmelden
““The program enables a deep contact with nature, which results in a sense of interconnectedness and allows you to tap
into a deeper source of innate knowledge which makes you realize the need for a society and economic system based on
sustainability.”
- Robert-Jan van Ogtrop, Former Partner at CVC Capital Partners -

De deelnemers komen uit verschillende organisaties, zowel private sector als overheid. Wat ze gemeen
hebben is:
• De wens om als mens en professional succesvol te zijn.
• De wens om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen.
• Bereidheid om zich open op te stellen en ervaringen te delen.
Aanmelden
• De kosten van dit gehele programma, inclusief de trail, bedragen €4.950,- exclusief BTW, zelf te boeken
vliegreis (reisschema volgt) en exclusief één hotelovernachting in Johannesburg. De meeste deelnemers
laten dit programma sponsoren vanuit de organisatie waar ze werken; anderen betalen het geheel of
gedeeltelijk zelf.
• Je kunt je direct bij mij aanmelden.
Dank je wel voor je interesse!
Met natuurlijke groet,
Bastiaan Mulder
+31 6 42 52 53 00
Bastiaan@bmog.nl
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