
Is voluntour wat 
voor jouw?

Dit programma, inclusief expeditie 
naar Nepal, is ontwikkeld voor 
jonge getalenteerde avonturiers 
met interesse voor sociaal 
ondernemerschap. Ben jij tussen 
de 20 en 40 jaar en gedreven 
om jezelf te ontdekken? Wil je 
meer bereiken in of met je bedrijf 
en heb je affiniteit met sociaal 
ondernemerschap? Dan is dit een 
programma voor jou!

Waarom Volunteering? 

Voluntour is een combinatie 
van persoonlijke ontwikkeling, 
vrijwilligerswerk en internationale 
ervaring. Als je deelneemt aan dit 
programma:

Wat neem je mee terug 
van deze expeditie? 
 
1. Projectmanagement 
vaardigheden. 
Samen met volstrekt onbekenden 
leer je een project met sociale 
impact op te zetten in Nepal. 
De getrainde vaardigheden van 
het programma zet je daar in de 
praktijk in. 
2. Sociaal ondernemerschap. 
Hoe je een impactvol project 
succesvol kan opzetten. 
Belangrijke componenten zijn: 
maatschappelijke toegevoegde 
waarde leveren, selfsupporting 
zijn en bijdragen aan circulaire 
economie.
3. Effectief communiceren 
en samen werken. 
Projecten managen is goed te 
leren, maar wat maakt een project 
effectief en succesvol. Deze skills 
worden ten volle in de praktijk 
geoefend.
4. Probleemoplossend vermogen. 
Anticiperen op veranderende 
realiteit. Een goed bedacht plan 
wil in de praktijk wel eens anders 
uitpakken dan gewenst. 
Hoe ga je hiermee om?

Ontwikkel je een eigen visie op 
leiderschap,

Leer je bewust leiding te geven 
aan anderen en leiding te ne-
men voor jezelf,

Krijg je inzicht in jouw kernkwa-
liteiten en train je de vaardighe-
den die je nodig hebt voor jouw 
toekomstige ambities,

Wordt je effectiever met je ei-
gen gedrag en in interactie met 
anderen. 

‘Learning by doing 
good.’

VolunTour- Een unieke 
manier om in 6 maanden 

jouw persoonlijke 
en professionele 

vaardigheden naar een 
hoger niveau te tillen. 
Het ontwikkelen van 

real life skills als middel 
voor persoonlijke groei 

en ontwikkeling van 
jouw professionele 

competenties.

VolunTour – (Young)
professional edition

leadershipdialogue.eu/voluntour 



Trainers/begeleiders

Trainers/begeleiders 
Gerrit Onstein en Tobias 
Stöcker hebben samen 
een berg aan ervaring 
met het begeleiden van 
leiderschapsreizen, training/
coaching en begeleiden 
van verandertrajecten.  Hun 
manier van werken is recht 
door zee, authentiek, open en 
met gevoel voor humor. 

Gerrit Onstein is eigenaar 
van Outrac. Gerrit heeft 
ruim 25 jaar ervaring met 
internationale projecten, 
geven van trainingen en 
duurzaam vrijwilligerswerk. 
Hij is avonturier en outdoor 
instructeur. Hij realiseert 
impact ‘the outdoor way’ dat 
direct invloed heeft op jouw 
zijn.  

+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 behoorlijk 
track-record in duurzaam 
en sociaal verantwoord 
ondernemen. 

+31(0)6-29576693 / 
guide@leadershipdialogue.eu 

Aanmelden voor het 
programma?

Schrijf je in via 
leadershipdialogue.eu/
voluntour 

Het Programma

Duur van het programma:  
6+ maanden
Start: oktober of april
Invulling: Maandelijkse 
meet-up met deelnemers
Individuele coaching
16 dagen expeditie naar Nepal
Thema: Persoonlijk leiderschap 
en sociaal ondernemerschap
Doelgroep: (Young) 
professionals 20-40 jr.
Deelnemers: 6-10
Prijs: € 5.640 excl. BTW, 
vliegticket 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 
uitdagingen te beheersen” 


