
Voor wie is deze        
expeditie geschikt?

Dit traject is ontworpen voor 
de doelgroep van (young) 
professionals. Grofweg tussen 
20-40 jaar;  gedreven om zich zelf 
te ontdekken; betrokken om al 
doende iets terug te geven; open 
voor de ervaring die onze ‘outdoor 
way’ te bieden heeft; op zoek 
naar leiderschap over hun eigen 
leven en groei in hun professionele 
competenties.

Waarom Volunteering? 

Tijdens deze uitdagende expeditie 
worden vrijwilligersprojecten 
en outdoor ervaringen ingezet 
als middel voor persoonlijke 
ontwikkeling en groei. Dit 
wordt gecombineerd met 
leiderschapstraining en individuele 
coaching.  

Want in het land van bestemming 
moeten jullie in korte tijd een 
project realiseren binnen een 
vreemde culturele context en 
overdragen aan mensen die je 
nooit hebt ontmoet. Real life skills 
that make a difference noemen wij 
dit. En precies deze skills ga je met 
ons ontwikkelen.

Wat leer je? 
 
Naast de ontwikkeling of verdie-
ping van je leiderschapskwaliteiten 
en het doorgronden van je per-
soonlijke vraagstukken zul je ook 
leren op het gebied van:

projectmanagement (Je gaat met 
vreemden een heel social impact 
project opzetten in een vreemd 
land. Zonder strakke planning en 
samenwerking lukt dat niet.)
anderen inspireren en blijvende 
verandering realiseren (Ga er 
maar aanstaan: je hebt in Nepal 
maar een paar dagen de tijd 
om de doelgroep aldaar mee te 
nemen in je plan en de uitvoer na 
jouw vertrek te borgen.)
sociaal ondernemerschap 
(Je hoeft geen business case 
op te stellen – was het maar 
zo makkelijk. Je moet en 
levensvatbaar project in het 
leven roepen dat toegevoegde 
maatschappelijke waarde levert 
zonder afhankelijk te zijn van 
externe bronnen.)
effectief communiceren en samen 
werken (projecten draaien is zo 
een beetje iedereen mee bekend, 
maar weet jij ze ook effectief te 
maken?)
probleem oplossend vermogen 
(Heb je een waterdicht plan 
bedacht, zit het toch anders in de 
realiteit. Wat doe je dan?)

‘Learning by doing 
good.’

VolunTour is een uniek 
ontwikkeltraject dat 

persoonlijk leiderschap en 
sociaal ondernemerschap 

combineert – het is een 
reis naar jouw eigen ‘top 

van de wereld’.
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Wie zijn je gidsen?

Gerrit Onstein is eigenaar 
van Outrac. Hij heeft al 
ruim 25 jaar ervaring met 
internationale projecten, 
trainingen en duurzaam 
vrijwilligerswerk. Hij is 
avonturier en outdoor 
instructeur met veel gevoel 
voor de impact die ‘the 
outdoor way’ op jouw 
persoonlijke ontwikkeling 
heeft. Je kunt hem          
bereiken op: 
+31(0)6-81890625 / 
outrac@kpnmail.nl

Tobias Stöcker is oprichter 
van Leadership Dialogue 
en een ervaren trainer en 
coach. Naast (team-)coaching 
adviseert hij organisaties 
bij de implementatie van 
veranderingen en bijkomende 
gedragsontwikkeling. Tevens 
heeft hij een lange track-
record in duurzaam en sociaal 
verantwoord ondernemen. Je 
kunt hem bereiken op: 
+31(0)6-29576693 / 
guide@leadershipdialogue.eu

De werkwijze van jouw 
gidsen kun je kenmerken als 
authentiek, open, recht door 
zee en met een goede portie 
humor.

Wij zullen er alles aan doen om 
het beste uit jezelf te halen.

Houdt onze website in de 
gaten voor de mogelijkheden 
om vrijblijvend kennis te 
maken met je gidsen!

Schrijf je in op:
leadershipdialogue.eu/
voluntour

Samenvatting:

Duratie: 6+ maanden
Tijdslijn: okt ‘18 – apr ‘19
Vorm: Maandelijkse meet-ups, 
individuele coaching, 16 dagen 
expeditie naar Nepal
Thema: persoonlijk leiderschap 
en sociaal ondernemerschap
Doelgroep: professionals
Deelnemers: 6-10
Prijs: € 5.640,- ex BTW, vlucht 
en visa

“Personen die zich 
gemakkelijk integreren 
in een andere cultuur, zullen 
ook vlotter in staat zijn om met 
nieuwe situaties om te gaan en uit-
dagingen te beheersen,” 

https://leadershipdialogue.eu/coaching/voluntour/

