
EXECUTIVE LEIDERSCHAPSRETRAITE
Authentiek en vitaal leiderschap voor executive vrouwen met ambitie

Locatie: La Fenella - Le Marche - Italië
1 -4 juni 2016

11 - 14 oktober 2016



Wat biedt deze retraite

De retraite is bedoeld voor executive vrouwen in bestuur, directie-, staf- of 
management functies. 

In het dagelijks leven staan we continu op het gaspedaal. We leven vaak een 
24/7 levensstijl met constante werkdruk en veel stress. Tijdens deze leider-
schapsretraite in Italië op `historisch landgoed La Fenella (www.lafenella.com) 
ga je onder begeleiding van ervaren leiderschaps-trainer/thoughtleader 
Jolanda Holwerda en ervaringsdeskundige en ‘senior executive’ Jeannette 
Kalfsterman aan de slag met het (door-) ontwikkelen van jouw authentieke 
leiderschapsstijl. 

Je wordt bewust van de uitdagingen die je tegenkomt en leert om te gaan met 
je eigen meervoudige ambities op het gebied van werk en privé. En ontdekt 
hoe je jouw (authentieke) invloed binnen je organisatie vergroot en hoe je een 
rolmodel en inspiratiebron wordt voor anderen. 

Gedurende de training is er veel ruimte voor eigen inbreng, uitwisseling en het 
oefenen van praktijksituaties. 

Voor wie

In gezelschap van andere senior vrouwen ga je op executive niveau in gesprek met 
elkaar over vragen als:

-  Wat heb je al bereikt in het leven?
-  Wat drijft jou? Wat geeft jou energie? Wat niet? Wat is je verlangen en wat
    zijn je dromen?
-  Wat wil je nog bereiken? En wat is daarbij jouw inzet?
-  Wat is jouw authentieke leiderschapsstijl. Wat is jouw plek van invloed?  
-  Hoe word je een inspiratiebron voor jezelf en anderen?

De inspirerende omgeving zal zeker bijdragen om tot rust te komen. Dagelijks op 
het programma staat Yin Yoga. Tijdens de Yoga training  ervaar je een diepe rust, 
een feestje voor de geïrriteerde en rusteloze geest. Na de training voel je je 
gegrond, helder, open, soepel en fris.  . 

Na afloop van de retraite:
-  Ben je tot rust gekomen, de motor is weer opgeladen
-  Heb je (diep) inzicht in jezelf en je leiderschapsstijl
-  Weet je waar je kracht ligt en hoe je dat gaat inzetten
-  Heb je waardevolle ontmoetingen gecreëerd



Even voorstellen

Jolanda Holwerda
Jolanda is thoughtleader op het gebied van “female leadership”. Oprich-
ter van de Lof Academy. Haar doel is om elke vrouw te inspireren tot een 
authentieke leider. Ze organiseert met passie (internationale) leider-
schapsprogramma’s voor bedrijven en individuen. Jolanda is ook 
gediplomeerd Yin Yoga specialist. Zelf zegt ze hierover ”Wat yin yoga me 
heeft doen realiseren is dat ik zelf een grote stuiterbal van yang ben met 
een groot verlangen om meer yin te  worden. En dat ik dat verlangen ga 
delen met heel veel mensen. Omdat ik mezelf en onze wereld gun meer 
yin te zijn. 

Jeannette Kalfsterman
Jeannette heeft directie functies bekleed bij toonaangevende technolo-
gie bedrijven. Mede-eigenaar van managementbureau Thingsthatmatter 
dat als missie heeft organisaties “duurzaam onweerstaanbaar” te maken. 
In 2013 heeft zij samen met haar man René in Italie landgoed La Fenella 
gekocht, een betoverende plek, ver weg uit de dagelijkse omgeving, met 
alle mogelijkheden om betekenis en relevantie toe te kunnen voegen. Ze 
is een betrokken, inspirerende leider en gedegen gesprekspartner op 
ieder niveau. Haar motto: “cool head, warm heart”

Rene Bosselaar
René is de mede eigenaar van het management bureau Thingsthatmat-
ter. Dat programma’s ontwikkelt en uitvoert om organisaties “duurzaam 
onweerstaan” te maken. Daarbij dè drijvende kracht achter landgoed La 
Fenella. Hij vormt en renoveert (bijna) alles zelf. Diverse senior manage-
ment posities bekleed en authentiek leider pur sang. Scherp, oprecht en 
betrouwbaar. Zijn motto: “be daring, be different” 



Het programma 
1 -4 juni 2016

Dagdeel 1
16.45   Aankomst Ancona
17.15    Transfer naar La Fenella 
18.00   Aankomst La Fenella
18.30   Check in en opfrissen
19.00   Aperitivo e Benvenuto
20.30   Diner & Kennismaking
22.30   Wandeling landgoed & sterren kijken

Dagdeel 1
07.30  Wake up met thee (espresso), sap en fruit
08.00  Yin Yoga
09.15  Opfrissen en ontbijt
10.00  Start ”Authentic leadership”
12.45   Einde ochtend

Dagdeel 2
13.00  Lunch La Fenella 
14.00  ”Leading self, leading others”
16.30  Meditatieve natuurwandeling 
17.30  Einde middag; vrije tijd

Dagdeel 3
18.30  Aperitivo & Samen Slow Cooking
21.00  ”Lof stories” bij het open vuur

1
2 Dagdeel 1

07.30  Wake up kruidenthee, sap en fruit
08.00  Yin Yoga in de natuur
09.15   Uitgebreid Ontbijt 
10.00  ”Walk of appreciation”
12.30   Einde ochtend

Dagdeel 2
13.00  Lichte lunch
13.30  ”Your place of most potential”
16.30  Wandeling & kruiden plukken (gids)
17.45   Opfrissen 

Dagdeel 3
18.30  Kookworkshop chef kok Luciano
22.00  Open vuur & sterren: ”Sharing your
            insights”
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4Dagdeel 1
07.30   Uitgebreid ontbijt & einde van een onvergetelijk verblijf
09.30   Shuttle naar vliegveld
11.55    Vertrek vliegtuig
16.15    Aankomst Amsterdam



Prijzen leiderschapsretraite
1 -4 juni 2016

Investering leiderschapsretraite: geef bij je inschrijving aan onder welke categorie 
je valt

Privé           € 1.250,- per persoon 
ZZP:            € 1.350,- per persoon 
Deelname via bedrijf   € 1.495,- per persoon 

Toeslag 1 persoonskamer  €   250,-
Genoemde prijzen zijn ex BTW 
Bekijk ook fiscale aftrekbaarheid i.v.m.  business/educatie programma
Reis – en annuleringsverzekering verplicht



Extra informatie 
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Je kan bij boeking kiezen of je een 2 persoons kamer deelt (losse bedden) of 
dat je voor een kleine meerprijs een kamer alleen boekt. 

Inclusief:
3 overnachtingen op La Fenella een schitterende locatie in Le Marche
Alle maaltijden, bereid met lokale en verse ingrediënten
Natuur – en meditatiewandelingen
Yin Yoga en meditatie workshops
Lof Leiderschap Masterclass
Kookworkshop o.l.v. kok Luciano
Kruiden wandeling met gids
Retour transfer van en naar vliegveld Ancona
Terugkommiddag voor blijvende verdieping van inzichten 

Exclusief
Vliegticket retour Amsterdam - Ancona (ca 175 euro)
Persoonlijke uitgaven

Contact 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
jeannette@thingsthatmatter.nl of j.holwerda@lofacademy.nl.

Na aanmelding volgt een persoonlijke telefonische intake 
om de verwachtingen expliciet af te stemmen.



Ervaringen LOF leadership journeys

Ik heb rust in mezelf gevonden door alle zintuigen open te zetten. Ik heb weer 
ervaren hoe ik van nature ben en wil zijn. Ik ben me bewuster van mijn eigen 
impact en kan mijn gevoel meer inzetten zowel op mijn werk als thuis. ”
Annoeschka te Velthuis, manager Kadaster

De training was heel anders dan verwacht en heeft me een diep inzicht in 
mezelf en mijn (leiderschap)stijl gegeven. Een verschil met andere trainingen 
was dat ik het niet alleen heb geleerd en geprobeerd, maar ook heb ervaren.  
Marieke Deckers-van Grunsven, MSc, afdelingsmanager VU University Medical Center

'Het Lof avontuur is begonnen. De ‘WAT’ staat in je CV. Het gaat hier in deze 
training om de ‘WIE’.  Al zoveel trainingen gevolgd in mijn professionele 
carrière en al zo vaak de spiegel voorgehouden gekregen, en toch is dit 
anders. Heel anders...'  
Dagmar van Pelt, managing consultant Capgemini 

'Ik ben nu anders dan voorheen omdat ik sterker in mijn schoenen sta, meer 
risico’s neem en durf. Ik ben me sterker gaan voelen in mijn eigen leiderschap-
stijl en voel dat ik toe ben aan een volgende stap.‘ 
Nathalie Neesen, manager release PGGM
�




