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 Team development Summit Master class Top class Executive class 

Omschrijving Training op het gebied van 
samenwerking, leiderschap en 
teamontwikkeling. Samenwerkings-
uitdagingen gecombineerd met 
spannende opdrachten op een Canopy 
Trail en ervaringen van Wilco van 
Rooijen.  

Beklimmen van de 3 hoogste toppen 
van de UK in 24 of36 uur. 
De Ben Nevis (1.344m) in Schotland, de 
Scafell Pike (978m) in het Lake District, 
Wales en de Snowdon (1.025m) in 
Engeland. 
 
 

Een krachtige combinatie van 
managementtheorie en -praktijk met een 
uniek expeditietraject naar de top van de 
Mont Blanc. Een heel jaar lang is de top 
van de berg de metafoor die leidt. 

Programma op maat om de vooraf gestelde 
leerdoelen te halen. Leren door jezelf te 
ontwikkelen op zowel inhoudelijk als op fysiek 
en geestelijk vlak. De challenge vindt plaats 
in Italië, Frankrijk, Zwitserland of in Lapland.  

Voor wie  (Management) teams die op zoek zijn 
naar een meer effectieve en 
geïnspireerde wijze van werken. 

Managers die ambitie hebben, overtuigd 
zijn van de groeimogelijkheden van 
zichzelf, maar vooral ook van de 
organisatie en hun team.  
 

Managers die ambitie hebben, overtuigd 
zijn van de groeimogelijkheden van 
zichzelf, maar vooral ook van de 
organisatie en hun team.  
 

Directeuren, DGAʼs, CEOʼs, CFOʼs. 

Duur 1 dag.  3 dagen. Voorbereidingstraject van 6 maanden  
tot 1 jaar naast het dagelijkse werk. 
Beklimming Mont Blanc 1 week. 

Varieert van 1 tot 2 weken. 

Doel • Deelnemers leren zichzelf, 
collegaʼs en het team beter 
kennen.  

• Teamleden leren meer als een 
team te werken.  

• Bereiken van afgesproken 
resultaten. 

• Werk levert uiteinedelijk meer 
plezier op door inspiratie.   

• Deelnemers verbreden kennis 
en ervaringen.  

• Het vergroten van management 
vaardigheden. 

• Onderscheidende bijdrage 
leveren aan het succes van de 
organisatie. 

 
 
 

• Vormen van vitale managers 
die samen een vitale 
organisatie neerzetten.  

• De link met de teamleden van 
een bergsport-expeditie is 
duidelijk. Wil je samen de top 
halen, dan is zelfkennis vereist 
en moet je je verdiepen in je 
medeklimmers. 

 

• Deelnemers behalen vooraf 
vastgestelde doelen door ʻlearning 
by experience through natureʼ. 

Kosten Vanaf €750 pp. 
 

€ 500/1500 pp. € 2000/8000 pp. Prijs op aanvraag. 

Bijzonderheden Georganiseerd in samenwerking met 
SRO en Phaos. 

Deelnemers zijn leidinggevenden/ 
managers uit eigen organisatie 

Deelnemers zijn leidinggevenden/ 
managers uit eigen organisatie 

In overleg kan het programma buiten Europa 
plaatsvinden. 


