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Leiderschapstocht door 
de mooiste natuur van 
Nederland 

QUESTTREK© 

Data in 2018:  

 13-16 juni  
3-6 oktober 
 

14-17 november  
 

21-24 maart 
16-19 mei 
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Voor wie 

• Sta je voor een belangrijke 
verandering in je leven? 

• Wil je opnieuw je positie bepalen in 
je leven of loopbaan? 

• Of voel je dat er een discrepantie 
groeit tussen wat je doet en wie je 
bent? 

• Vraag je je af hoe je met meer 
overtuiging, impact en plezier kunt 

werken?  

• Is je leven op dit moment een zeven 
en verlang je naar een negen? 

• Zoek je naar meer echtheid en 

daadkracht in wat je doet? 

• En ben je nieuwsgierig hoe ver jouw 
potentieel reikt? 

 

Waarom 

Als de balans tussen wie je bent en wat 
je doet klopt, werk je vanuit je talenten. 
Je bent dan productief en effectief en 

werkt met plezier aan zinvolle 

Lopen in de natuur 
helpt je om los te 
komen van je 
dagelijkse patronen 
en ideeën 
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resultaten. Je staat sterk in je werk en 

bent zelfbewust. In de QuestTrek 
stimuleer en inspireer je elkaar om je 
eigen koers te kiezen in je werk en daar 
focus op te houden. Je versterkt 

hiermee je vertrouwen, visie, motivatie, 
daadkracht, samenwerking, leiderschap 
en veerkracht.  
 

Resultaat 

Je weet waar je voor staat - wat je wilt 
en kunt. Je werkt met meer focus, bent 
productiever en hebt meer impact. Je 

haalt meer energie uit je werk. Je bent 
in staat om sneller je balans te 
hervinden na een tegenslag. Je hebt je 
kernwaarden scherp en concreet 

vertaald in persoonlijke doelen voor de 
komende vijf jaar. Je bent in staat om de 
dilemma’s en uitdagingen die je daarbij 
tegen gaat komen het hoofd te bieden. 

Je hebt helder wat jouw toegevoegde 
waarde is en weet die om te zetten naar 
actie.  
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Aanpak  

Je maakt een commitment minimaal 
drie dagen offline te zijn. Je gaat met 
ons de natuur in, lopen. Lopen in de 
natuur helpt je om los te komen van je 
dagelijkse patronen en ideeën.  

Wij brengen jarenlange ervaring in het 
werken met bewezen effectieve 
technieken, waaronder Theory U, Co-
Active Coaching, Psychodrama/Voice 

dialogue en systeemopstellingen. Wij 
brengen de beste persoonlijke coaches. 
Op iedere drie deelnemers gaat er één 
coach mee.Jij brengt de bereidheid drie 
dagen open en eerlijk jezelf te zijn.    
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Werken met je 
sterkten, leven 
naar je waarden 

Praktische informatie 

 

De QuestTrek start op woensdag rond 18:00 uur 

en eindigt op zaterdag rond 16:30 uur. 

 
De kosten voor de QuestTrek bedragen €1.895,- 

Dit bedrag is inclusief een telefonische intake 

en twee coachgesprekken na afloop van de 

QuestTrek.  

Dit bedrag is exclusief 21% BTW en 

accomodatiekosten (reken daarvoor op 

ongeveer €225,-). 

Voor QuestTreks in het buitenland gelden 

andere tarieven. 
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Waarom lopen? 

Tijdens de QuestTrek lopen we tussen 10 en 16 km per 
dag. Lopen werkt stimulerend. De repeterende beweging 
activeert dat deel van je hersenen waar nieuwe 

mogelijkheden liggen. Door een ruimere blik ontdek je die 
mogelijkheden, kijk je frisser en creatiever. Lopen zorgt 
ook voor natuurlijke momenten van stilte, waarop je 
dieper inzicht in jezelf krijgt. Trainingen waarin bewogen 

wordt, zijn bewezen meer effectief dan zittende 
trainingen.  
 

Intake & borging 

Voorafgaand aan de QuestTrek ontvang je een vragenlijst 

en een link naar de Strenghtfinder test van Gallup. We 
voeren naar aanleiding van deze uitkomsten het 
intakegesprek met jou. Met twee coachgesprekken na 
afloop borg je dat je jouw doelen en acties waar maakt. 

 

Waarom MyQuest? 

• Trainingen waarin je beweegt, zijn bewezen effectiever 

• Zeer intensieve begeleiding (1 coach op 3 deelnemers) 

• De systematische programma opbouw met Theory U 

• Ervaren trainer/coaches 

• Bewezen effectieve technieken 

• Uniek programma in de mooiste natuur 

• De QuestTrek is in aanwezigheid van de Dalai Lama 
2014 gekozen tot Best practice op het congres 
‘Education of the Hearth’ 
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Waar verblijf ik? Hoe is het 
eten? Is er drank? 

We verblijven in eenvoudige 
onderkomens; familiehotel, B&B of 
groepsaccomodatie. Voor de 
avondmaaltijd wordt gezorgd en de 
lunch is vaak een picknick onderweg. 
Met speciale dieetwensen kan 
rekening gehouden worden. Deze 
geef je op je inschrijfformulier. Om 
je leren te verdiepen is de QuestTrek 

 

Reacties van  
deelnemers 
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  “Voor mij was het een levensveranderende 

training, ik heb talenten en dromen van mezelf 

teruggevonden die helemaal verdrongen 

waren geraakt.”   
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 “Een bijzondere persoonlijke reis, zowel 

letterlijk als figuurlijk. In de mooie en rustige 

natuur werken aan belangrijke vraagstukken 

en patronen in mijn leven heeft voor mij zeer 

verhelderend gewerkt. Het vertrouwen en de 

veiligheid in de groep en de prettige en 

professionele begeleiding heeft daar een grote 

rol in gespeeld.”   
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  “Vorige week donderdag meteen met mijn 

opdrachtgever in gesprek gegaan om 

helderheid te krijgen over mijn werk voor het 

komende jaar. Daarmee creëer ik ruimte om 

op zoek te gaan naar opdrachten die beter 

aansluiten bij mijn missie.”    

2

 Is het lopen zwaar? 

Overdag loop je met je eigen rugzak 
van de ene accommodatie naar de 
andere. Gemiddeld loop je ongeveer 
16 kilometer per dag in rustig tempo 
en met pauzes. De eerste 
wandeldagen zijn wat langer, de 
laatste dag is korter. De tocht is voor 
iedereen met een redelijke conditie 
normaal gesproken goed te doen. 
Mocht je hierover twijfelen, neem 
dan even contact met ons op. 

Antwoorden op 
veelgestelde vragen 
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Ben ik bereikbaar tijdens de 
QuestTrek? 

We raden je aan om offline te gaan 
voor de duur van de QuestTrek, dit 
maakt je leren diepgaander. Je kunt 
de contactgegevens van de coaches 
doorgeven aan familie of anderen 
voor noodgevallen. 
 

Wat moet ik meenemen? 

Na aanmelding ontvang je een 
materiaallijst. 


