PAS OP DE PLAATS IN DE PROVENCE
voor professionals in de zorg
ruimte maken

in beweging komen

tot rust komen

terug naar de bedoeling

Een reis naar de kern, die je verrijkt, een keerpunt.
Gun jezelf de tijd om afstand te nemen, tot rust en tot de kern te komen,
je innerlijke kompas te herijken, nieuwe inspiratie en energie op te
doen en een nieuwe stap te zetten.

in samenwerking met

Boerderij Landzicht Vreeland

Wanneer is het tijd voor een retraite?

Essentie van het programma

Je bent op een punt beland waarop je een pas op de plaats
wilt maken. Je wilt je bezinnen op waar je staat, wat je
bedoeling ook al weer was, en hoe je met energie en inspiratie verder wilt gaan. Je herkent je in één of meer van de
volgende thema’s:

•

•
•

•
•
•

Je bevindt je, gewenst of niet, op een kruispunt in je
werk of privé, je staat voor nieuwe keuzen
Je wilt verdieping in je rol van professional, vanuit je
persoonlijke missie, kracht en visie;
wat is jouw bedoeling?
Je voelt je te midden van alle hectiek te vaak speelbal in
plaats van je eigen leider
Je zoekt een nieuwe balans tussen werk en privé
Je wilt de draad weer oppakken na een poos er uitgeweest te zijn

Herken je je hier in?
Overweeg je eventueel deel te nemen aan deze retraite?
Neem dan contact op met één van ons. In een persoonlijk
gesprek onderzoeken we of de retraite een passende stap
voor je zou kunnen zijn.
Kijk voor de eerstvolgende retraite op onze website(s):
www.trans-humance.com of www.landzichtvreeland.nl

•
•
•
•
•
•
•

Je neemt afstand van je dagelijkse beslommeringen, je
komt tot rust in de weidse natuur, neemt de tijd om echt
stil te staan en je hoofd leeg te maken, met je volle open
aandacht. Daar krijg je enorm veel energie van. Je gaat
heel helder zien en voelen wat je drijft, waar je hart ligt
en waar je staat. Er ontstaat scherpte en een frisse blik,
en ruimte voor nieuwe mogelijkheden. In die ruimte ga
je ontdekken wat je belangrijk vindt, wat je wilt en wat
je te doen staat als je dat volgt.
Je werkt samen in een kleine groep, waar iedereen zijn
eigen individuele proces heeft.
Je brengt in kaart op welk punt je staat in werk en privé.
Met mindfulness en heartfulness creëer je tegenwoordigheid van geest.
In de ruimte die dan ontstaat vind je je eigen koers.
Je zet deze koers uit en leert te werken met een persoonlijk kompas.
Je hervindt je energiebronnen en je kracht.
Je gaat naar huis met een herijkte koers, nieuwe doelen
en energie.

Het programma heeft een open en ervaringsgericht karakter
waarin je steeds zelf keuzes maakt. We werken met inspiratiebronnen zoals Theory U, Mindfulness, compassietraining,
systemische interventies, Martial Arts en Oplossingsgerichte
coaching. Er is tijd om te dwalen in de schitterende natuur.
We genieten van de Provençaalse keuken.

Je wilt afstand nemen: om overzicht te krijgen over waar je staat, om echt tot rust te komen, een nieuwe
stap te zetten of om je vraag of probleem op een andere manier te benaderen. Deze retraite biedt je
daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte. Tijdens je verblijf in de Provence maak je een echte pas op
de plaats.

Wie begeleiden de retraites?
De begeleiding is in handen van Noud van Poppel en Frank
Berends. Noud is psychiater, groeps- gezins- en relatie
(psycho-)therapeut. Frank is GZ-psycholoog en werkt als
coach, trainer, opleider en organisatieadviseur.

Wat levert het u op?
U gaat uitgerust naar huis, met nieuwe inzichten over oude
patronen, inspiratie, een ander perspectief en een persoonlijk
actieplan.

Ervaringen van anderen
We hebben jarenlange ervaring met retraites op La Blache.
De deelnemers zijn zonder uitzondering enthousiast en onder
de indruk van de blijvende impact die hun deelname op hun
leven en werk heeft gehad.
Sommigen gaan verder met wat ze deden maar nu vanuit een
nieuw perspectief, met nieuw elan, ze kiezen ervoor in plaats
van dat het ze overkomt. Anderen nemen nieuwe stappen in
hun loopbaan en privéleven. Of in een lopende behandeling.
Allemaal maken ze meer ruimte voor wat ze echt belangrijk
vinden, verbinden zich daarmee en ervaren dat zich daardoor
nieuwe perspectieven aandienen.

Enkele deelnemers
Koos (55 jaar) is een paar maanden geleden uit de raad
van bestuur van zijn ziekenhuis gestapt na een conflict.
Hoe verder? Verder in bestuur en management? Zich
weer focussen op zijn vak van psychiater? Zijn oude liefde
voor onderwijs en onderzoek eindelijk volgen?
Alice (36 jaar) is een creatieve vrouw met man en kind en
een interessante baan. Een ingrijpende levenservaring
maakte haar duidelijk dat andere dingen belangrijker zijn
dan alleen hard werken en zorgen voor anderen. Ze is toe
aan een nieuwe stap, maar welke dat wist ze nog niet. Ze
wil op een andere manier in haar werk staan, meer uiting
geven aan haar creativiteit en eigenheid.
Theo (42 jaar) zit niet meer zo lekker in zijn werk, heeft
al langer het gevoel toe te zijn aan een nieuwe stap in zijn
loopbaan. Hij heeft een druk gezinsleven met vier kleine
kinderen en een ambitieuze partner met een drukke baan.
Hij heeft het gevoel geleefd te worden en neemt te weinig
ruimte voor wat hem energie geeft. Hij wil zich herbezinnen op zijn carrière en de inrichting van zijn leven.

“Transhumance” is het oude franse woord voor de jaarlijkse trek van schaapskudden naar nieuwe gronden. In de Provence een
oeroud beeld. Onze metafoor voor bezinnen en ontwikkelen. “La route de l’ herbe neuve”. Het beeld is oeroud en krachtig:
de oversteek van herders met hun kudden over de hoogvlakten van de Provence.

Het landschap is weids en leeg, het is er stil, in de verte vaag en blauw de bergen. Er is zicht rondom, je ziet alles. Je bent kwetsbaar
want van verre zichtbaar en zonder vertrouwde beschutting. De oversteek wordt gezamenlijk gemaakt, maar ieder maakt hem op
eigen kracht. Er zijn geen vaste paden. Er is een noodzaak, een doel, een koers en kundige en betrouwbare begeleiding.

Praktische gegevens
Data
Kijk voor de eerstvolgende retraite op onze website(s):
www.trans-humance.com of www.landzichtvreeland.nl
Programma
Het programma start meestal op een zaterdag en eindigt de vrijdag
daaropvolgend. Zaterdag is de aankomstdag. Je kunt dan rustig aankomen. Bij het diner rond 18.00 uur start daadwerkelijk het programma
en verwachten we dat je aanwezig bent. Donderdagavond sluiten we
het inhoudelijke programma af. Vrijdag kunnen we dan rustig afronden
en afscheid nemen. Bij een start op zondag schuift alles een dag op.
Kosten
De prijs bedraagt 1775 euro. Dit is inclusief het zevendaagse programma, zes overnachtingen, de begeleiding door Frank Berends en
Noud van Poppel en alle maaltijden en consumpties. De vervoerskosten zijn niet inbegrepen.
Maximaal aantal deelnemers: 8 personen.
Informatie en inschrijving
Als je overweegt deel te nemen of meer informatie wenst neem dan
contact met ons op. Voor een goede match en omwille van een goede
groepssamenstelling willen we graag tevoren persoonlijk kennismaken.
Reisinformatie
Vervoer is op eigen gelegenheid en niet inbegrepen bij de kostprijs.
Er zijn verschillende vliegmaatschappijen die Amsterdam-Marseille
vliegen. Bij de bevestiging van je deelname zullen we betreffende het
vliegen een reisadvies geven. Het vervoer tussen Aeroport Marseille
Provence en la Blache is daar dan aan gekoppeld. Mocht je op een
andere manier, bij voorbeeld per trein, rond die zelfde tijd op Aeroport
Marseille zijn, kun je ook gebruik maken van deze transfer. Reis je op
een andere manier of met een andere planning, dan ben jezelf verantwoordelijk voor je aankomst op La Blache.

TransHumance Coaching en Training La Blache,04410 Saint Jurs Frankrijk
T 0031 06 421 57 696 E info@trans-humance.com www.trans-humance.com
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