TimeOut Resumé op hoofdlijnen
Wat is TimeOut?
TimeOut is een diepgaand en indringend proces van persoonlijke leiderschapontwikkeling. TimeOut gaat verder waar andere programma’s stoppen en daarmee tot
voorbij “het gaatje”. Elke deelnemer werkt aan zijn of haar eigen proces binnen de
setting van een kleine groep, intensief begeleid, soms alleen en soms samen met
anderen. TimeOut spreekt aan, daagt uit, spiegelt, confronteert, en biedt aan wat nodig
is om welk vraagstuk dan ook uit te diepen, te transformeren en tot bewuste keuzes te
brengen. De deelnemer bepaalt zelf hoe ver hij of zij daar in gaat.
Voor wie is TimeOut?
TimeOut is er voor succesvolle mensen die al eerder stappen gezet hebben in hun
persoonlijke leiderschapontwikkeling. Mensen die om welke reden dan ook toe zijn aan
een gedegen bezinning op hun huidige leven en werk. Die nog effectiever willen zijn, die
hun balans tussen afstand en nabijheid verder willen ontwikkelen. Die antwoorden
zoeken op vragen waar zij al langer tegen aan lopen of mee rondlopen. Die patronen in
zichzelf herkennen die zij willen veranderen of doorbreken of die een nieuwe toekomst
voor zichzelf moeten of willen vinden. Kortom; mensen die meer uit zichzelf willen halen
en die effectief en tevreden in hun leven en werk willen staan.

Wat levert TimeOut op?
Voor de organisatie levert TimeOut zelfbewuste, effectieve en tevreden mensen op.
Leiders (formeel of informeel) die zichzelf en hun verantwoordelijkheid kennen en
nemen. Leiders die anderen inspireren en meenemen. Voor de deelnemer levert
TimeOut zelfkennis, zelfbewustzijn, heldere keuzes, handvaten voor groei, ontwikkeling
en verandering, rust, ruimte en grotere effectiviteit en tevredenheid op.

Wat maakt TimeOut anders?
TimeOut gaat heel diep. Individueel maatwerk in een kleine groep van maximaal 4
deelnemers met 4 begeleiders. TimeOut gaat tot voorbij de kern en gaat door waar
andere programma’s stoppen. TimeOut heeft alles- en geeft alles wat nodig is om elk
vraagstuk aan te kunnen. TimeOut gaat niets uit de weg!
Investering
Naast de inzet, aandacht, tijd en energie van de deelnemer bedraagt de investering voor
deelname aan TimeOut: voor het complete programma (uitgebreide intake, 6 hele
dagen en uitgebreid eindgesprek) € 5.995,-- inclusief verblijf op all inclusive basis,
exclusief 21% BTW en reiskosten

Uitgebreide informatie vind je op: www.stilstaan.nu en in de brochure die je vanaf de
site kunt downloaden (zie: aanmelden). Heb je nog vragen, bel of mail gerust voor een
persoonlijke toelichting ( info@stilstaan.nu).
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