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b e z i n n i n g

r a c e f i e t s 

n e x t  l e v e l 

b e w e g i n g

Het stormt rondom en in veel organisaties.  
Lange tijd was het motto  

‘verandering is de enige constante’.  
Nu lijkt er sprake van een trendbreuk,  

‘disruptie: ontwrichting en transitie van tijdperk’.  
Dat vraagt om koersverleggend leiderschap,  

qua next level benadering, gedrag  
en vaardigheden. 

op 

GRAN CANARIA 
‘eiland van de eeuwige lente’

Unieke leiderschapsreis
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PROLOOG

De geschiedenisboeken zullen uitwijzen of er sprake is van een ‘system change’. In ieder geval 

is op voorhand duidelijk dat alle veranderingen enorme impact hebben op organisaties.  

Voor veel organisaties volstaan kleine aanpassingen op het klassieke bestaansrecht en 
werkwijzen niet (meer). Koersverlegging is nodig om met nieuwe vitaliteit de toekomst 

tegemoet te treden en dat vraagt veel van leiders en hun leiderschap. 

In de dagelijkse praktijk is koersverleggend leiderschap niet altijd eenvoudig. De complexiteit 

van vraagstukken, informatie overload en tempo zijn vaak groot. En veel organisaties lijken 

haast (strijd)arena’s geworden, waar spreekwoordelijk wapengekletter, egogedrag, destructieve 
waarden (soms verpakt in mooie woorden), overleven en voortjakkeren de boventoon voeren.  

Er wordt wel geprobeerd het bestaansrecht en de werkwijzen van de organisatie opnieuw uit te 

vinden. De veranderkundige aanpak is vaak gestoeld op een sec instrumentele benadering of 

er volgt een stapeling van onsamenhangende of cosmetische veranderingen met een gebrek 

aan geloofwaardig en aanstekelijk leiderschap.  

Om in deze context als leider koersverlegging vorm te geven, begint met stilstand, helderheid 

van geest en bewustzijn. Een bloeiende lente wordt niet voor niets voorafgegaan door een 

winterslaap.  Vanuit rust ontstaan patroon doorbrekende inzichten en kunnen nieuw gedrag en 

vaardigheden ontstaan, gericht op het tot bloei laten komen van organisatie en mensen. 

Dirk van Raalte neemt vanuit zijn professie dagelijks het appel waar dat op veel leiders wordt 
gedaan. Die ervaring, in combinatie met zijn passie voor wielrennen en het eiland Gran Canaria, 

hebben hem er toe gezet deze unieke leiderschapsreis te ontwikkelen.
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ETAPPES

Wat maakt deze reis uniek? De combinatie van bezinning (reflectie), beweging (racefiets) en 

bezieling (internationale topdocenten) op het eiland van de eeuwige lente: Gran Canaria. Een 

leiderschapsreis die fysieke, conceptuele en gedragsmatige kwaliteiten voedt die nodig zijn 

voor toekomstige koersbepaling. 

Gran Canaria ademt een sfeer die bezinning en beweging stimuleert, in leiderschaps-
ontwikkeling en als speciale fietsbelevenis. Het eiland is door wetenschappers uitgeroepen tot 

‘best climate of the world’. Het hele jaar door aangename temperaturen tussen de 20 en 30 

graden, 360 dagen zon en nagenoeg geen regen. Najaar, winter en voorjaar fietsen in korte 

broek op uitstekende wegen, weinig verkeer, vlakke dalen, glooiende kustroutes of uitdagende 

beklimmingen tot 1.900 meter hoogte. 

De reis bestaat uit 6 leiderschapsdagen met iedere dag bijdragen van internationale 

topdocenten en 5 fietsdagen. Deelnemers vliegen op zondagmiddag of avond naar Gran 

Canaria (4 uur vliegen) en keren een week later op zondagochtend terug. 

Het dagritme heeft een vaste opbouw. Na het ontbijt vertrekt de groep om 9:30 uur voor een 

bijzondere fietsroute van een aantal uur (60 tot 100 kilometer). Ieder dag heeft een specifiek 
thema, hetgeen ook terugkeert in de fietsroute van die dag. De fietsroutes gaan door heuvels 

en bergen met prachtige natuur en vergezichten. Op de route wordt op speciale plaatsen 

gestopt voor koffie, lunch en verzorging door de vriendelijke bevolking. 

Bij terugkomst hebben deelnemers enkele uren ruimte voor rust en reflectie genietend van een 

strandwandeling, extra zonvitamines, een duik in zee of een ontspannende massage.  

Tegen het einde van de middag gaan de deelnemers naar unieke locaties voor de 

leiderschapssessies. Deze bestaan uit next level masterclasses over leider- en ondernemerschap 

in innovatieve context, ervaringsworkshops en leiderschapsateliers rondom vaardigheden. De 

leiderschapssessies worden begeleid door Nederlandse, Spaanse, Engelse, Duitse en 

Oostenrijkse topdocenten (Nederlands of Engelstalig).  

Na afloop is er een voedzaam en puur diner. De deelnemers komen rond 22:00 uur terug bij de  

verblijfslocatie.

Dag 1  
ken jezelf, verdiep je in de ander en heb oog voor 
de vaak paradoxale opgaven vanuit je omgeving 

Dag 2 
de kunde en kunst van verbinden, juist als het 

stormt 

Dag 3 
creëren van next level bestaansrecht  

en werkwijzen

Dag 4  
aanstekelijk leiderschap qua gedrag en 

vaardigheden 

Dag 5 
veranderkundige benaderingen, doorbreek de 

cirkel, ontketen vernieuwing 

Dag 6 
oogsten en blijvend bouwen aan  

koersverleggend leiderschap

San Agustín

70 km

1000 m
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MODERATOR EN DOCENTEN

De moderator voor deze leiderschapsreis is Dirk van Raalte. Hij is boardroom adviseur en 

koersmotivator, altijd in verbinding met leiderschap- en mensontwikkeling. Dirk woont deels in 

Nederland en deels in Gran Canaria en ‘voedt zijn vitale bronnen’ regelmatig tijdens mooie 
fietstochten.  

Eén van de docenten is de bekende Nederlandse veranderkundige Jaap Peters. In de 

dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf ‘organisatieactivist’.  Hij heeft een brede adviespraktijk en 

is gastdocent op verschillende universiteiten: Business Universiteit Nyenrode, Universiteit 

Wageningen en Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Verder is hij auteur 
van toonaangevende leiderschapsboeken, zoals ‘Intensieve menshouderij’, ‘Bij welke 

reorganisatie werk jij?, ’Het Rijnlandboekje’ en ‘Nieuw Europees organiseren’. 

Op zijn ontdekkingsreis naar Amerika maakte Columbus een tussenstop op Gran Canaria, een 

ontdekkingsreis die een nieuw tijdperk in de geschiedenisboeken inleidde. Docenten van de 

Universiteit van Las Palmas geven een koersverleggende masterclass over ondernemer- en 
leiderschap in innovatieve context. De faculteit ‘Kunst en Sociologie - Professionele en 

Organisatie ontwikkeling’ is gespecialiseerd in de kracht van next level creatie. Wat is de 

diepere betekenis van ‘transitie van tijdperk’ en wat vraagt dat van leiders. 

De gerenommeerde Canarische toneelschool  Escuela de Actores de Arte Dramatico in Las 

Palmas verzorgt een leiderschapsatelier rondom ‘stem- en lichaamsgebruik’, en ‘presence en 
overdracht van energie’. Deze toneelschool werd in 1975 opgericht en heeft inmiddels vele 

theaterprijzen in Spanje gewonnen. Deze theaterschool richt zich op de kunst van 

aanstekelijkheid en ademt de sfeer van de eilandbewoners. De ‘Canarios’ zijn als de bijzondere 

rots op het eiland, de Roque Nublo, rustig van buiten en vuur in hun hart. 

De Duitse Anouschka Rudel begeleidt een transformatieve yoga ervaring op het strand van 
Maspalomas. Zij leerde in India van gelouterde yoga masters de traditionele Ashtanga Vinyasa 

Yoga. Inmiddels woont ze op Gran Canaria en reist met de speciale energie die het eiland haar 

geeft over de hele wereld om yoga sessies te begeleiden.   

De Oostenrijkse fietser Mathias Nothegger begeleidt een van de fietsroutes en verzorgt een 

bijdrage over training, inspanning en rust, ‘slim trainen’ en voeding. Hij is professioneel fietser 
(o.a. winnaar van de Transalp en Canarisch kampioen) en gespecialiseerd fietscoach van vele 

internationale fietstoppers waaronder Team Katusha. 
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KOERS INFORMATIE

Première week  

De première week maakt het mogelijk deze unieke leiderschapsreis tegen sec 

organisatiekosten mee te maken. 

Datum  7 - 13 maart 2016 

Deelnemers max. 10 leiders (diversiteit aan organisaties) 

Programma 6 leiderschapsdagen waarvan 5 fietsdagen 

Vaardigheden fietservaring en goede conditie (bergetappes) 

Investering € 2.250,- (excl. BTW) 

Inclusief  docenten, begeleiding, huur racefiets (nieuwste model Cannondale),  
  Canarisch fietskledingpakket (broek, shirt, cap en bidons), maaltijden,  
                            vervoer van en naar het vliegveld, verplaatsingen, volgauto, organisatie  

Exclusief  verblijf, vlucht, fietsschoenen en helm 

Verblijf  € 175,- voor 7 nachten in Appartementencomplex Flipper te  
  San Agustin, 2 deelnemers per appartement met ieder een eigen  
  slaapkamer 

Vlucht  Gran Canaria is vanaf veel vliegvelden met diverse vluchtmogelijkheden  
  (rechtstreeks) te bereiken voor gunstige tarieven. Deelnemers boeken zelf  
  hun vluchten, indien gewenst denken wij graag mee voor opties 

Inschrijven en informatie 

E-mail  bike4leaders@gmail.com 
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