AANBOD LOF ACADEMY IN SAMENWERKING MET BETTER FUTURE

Leadership Journey

Voor vrouwen
die verschil willen
maken
Na het succes van de vorige Lof Leadership Journeys vindt in
maart 2018 de vierde Lof Leadership Inspiration Journey plaats in
samenwerking met Better Future. Dit keer gaan we naar Zuid-India
waar we samenwerken met lokale organisaties als Buzz Mobile
Leadership Academy en Rainbow Homes, die gericht zijn op het
creëren van betere kansen voor vrouwen en kinderen.

T

ijdens de journey werken
we ook intensief samen
met lokale vrouwen, die
leidinggeven aan sociale,

invloedrijke ondernemingen. Net als
jij beschikken zij over waardevolle
kwaliteiten, ervaring en expertise.

voor thuis creëer je dus iets blijvends.
Het programma biedt daarnaast volop
ruimte voor reflectie, meditatie en yoga
zodat je als ‘herboren’ weer terugkomt.
Waarom meegaan?
Even uitzoomen, onderzoeken waar je

Samen laten we iets tastbaars achter.

nu staat en wat je volgende stap zou

Programma:

jou werkelijk toe doet. Tegelijkertijd

De ondernemingsvraag van de lokale
vrouwen staat centraal tijdens dit
zevendaagse intensieve programma.
In verschillende workshops begeleiden
we je in het realiseren van resultaat
op die ondernemingsvraag én ondersteunen we je in je persoonlijke groei
en het creëren van betekenisvolle
connecties met je medereizigers.
Daarbij maken we onder andere kennis
met de Appreciative Inquiry-methode
(waarderend onderzoeken), die je ook
op je eigen werk in Nederland in de
praktijk kunt brengen. Zowel in India als
90 Lof

kunnen zijn, in contact met wat er voor
creëren we een wereldwijde community
van slimme, grappige, inspirerende
en ondernemende vrouwen die elkaar
verder helpen en brengen we Sisterhood
in de praktijk. De afwisseling tussen het
programma met de eigen groep en lokale
vrouwengroepen maken deze reis tot
een uiterst boeiende ervaring. De journey
is een unieke kans voor iedereen die een
verschil wil maken en aan zichzelf wil
werken in een buitengewone omgeving.
Waar verblijf je?
When in India.... do as the Indians. Je

verblijft in een lokale ashram of B&B met

Jolanda Holwerda

sister: Jouw deelnamekosten maken

basale faciliteiten.

Oprichter van Lof Magazine en de Lof

ook deelname voor een lokale Indiase

Academy en partner bij Perpetuum. Zij

collega mogelijk. Inbegrepen zijn alle

is expert op het gebied van leiderschap

programmaorganisatie- en facilitatie-

Schrijf je in, boek een ticket en pak

en ontwikkelt met passie leiderschaps-

kosten evenals accomodatie, eten

je koffer. Ontmoet je reisgenoten

programma’s voor individuen, teams en

en drinken. Een vliegticket zit niet bij

eerst in Nederland voor een eerste

organisaties. Als trainer en coach heeft

de prijs in. Wel kunnen we je helpen

kennismaking en voorbereiding. Zie

zij honderden vrouwen geïnspireerd hun

met een (groeps)boeking voor een zo

elkaar daarna snel op Schiphol, ready

talent in de spotlight te zetten en hun rol

voordelig mogelijke prijs.

for take-off!

op te pakken als leider.

FACILITATORS

Joy Srinivasan

Hoe werkt het?

Annemarie de Jong
Managing partner bij Better Future.
Zij lanceerde het eerste Sisterhoodprogramma van Better Future in

Wat nu te doen?
Het aantal plaatsen is beperkt. Wil je

Joy heeft meer dan twintig jaar

meer weten, maak dan een afspraak

ervaring in executive coaching en

voor een intakegesprek met Annemarie

leiderschapsontwikkeling binnen corpo-

en Jolanda.

rates en ngo’s, zowel in India als
internationaal. Ze is geaccrediteerd lid
van de Indian Society for Behavioral

Annemarie de Jong

Science en gecertificeerd trainer

annemarie@better-future.com

Womens Work Leadership in de VS.

+ 31 6 536 500 24

van leerprogramma’s en executive

INVESTMENT

Jolanda Holwerda

coach voor kleine ondernemingen en

Kosten voor deelname bedragen € 3.950

j.holwerda@lofacademy.nl

per persoon. Be a sister & support a

+ 31 6 333 140 77

2013 in New York, MBA on Sneakers.
Annemarie brengt meer dan twintig
jaar aan ervaring met zich mee
als strategisch adviseur, facilitator

multinationals.
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