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IN HET NIEUWE DECENNIUM

Dank voor je interesse in het 
leiderschapsprogramma van de 
Foundation for Natural Leadership.

De dynamische tijd waarin we 
leven doet een beroep op ons 
leiderschap, zowel op persoonlijk 
als op professioneel vlak. In steeds 
plattere organisaties moeten we als 
leidinggevende of professional in 
staat zijn te verbinden. Verbinden met 
onszelf, met anderen en met  
de omgeving waarin jij en je 
organisatie opereren.  

De snelheid en dynamiek waarin 
we werken, biedt relatief weinig tijd 
voor reflectie op richting, keuzes en 
prioriteiten. Terwijl juist nu meer  
dan ooit een beroep wordt gedaan  
op je vermogen om je werkzame 

leven zelf vorm te geven en actief 
koers te blijven bepalen. 

De ‘trail’ in de Alpen helpt om in dit 
speelveld succesvol te zijn. In de 
ongerepte natuur, weg van externe 
impulsen, zonder tijd en telefoons,  
is er ruimte om stil te staan bij 
jezelf en de zaken die er voor jou 
persoonlijk, privé en professioneel 
werkelijk toe doen. 

In deze brochure geven we je meer 
informatie over het programma. 
Neem contact met ons op als je zin 
hebt om mee te gaan of als je nog 
vragen hebt. 

Hartelijke groet,
Bastiaan Mulder
Rokus van ‘t Riet 

LEIDERSCHAP



EEN VIER MAANDEN DUREND LEIDERSCHAPSPROGRAMMA MET 
EEN INTENSE, VIJFDAAGSE TRAIL IN DE ZWITSERSE ALPEN

Intake gesprek: Kennismaking  
met de facilitator en een eerste 
verkenning van je doelen en intenties. 

Foundation workshop: 
Bijeenkomst ter voorbereiding op de 
trail waarbij je kennismaakt met de 
groep en intenties worden gedeeld. 

Trail in Zwitserse Alpen,  
9 - 13 juni 2021: Op deze plek worden 
we met onszelf verbonden en leidt het 
uitspreken en delen met anderen tot 
bredere en nieuwe inzichten. Tijdens 
de trail is er veel rust en gaan we back 
to basic.  
 

We maken tochten door de bergen, 
waarbij we deels in stilte lopen.   
Op gezette tijden nemen we tijd om 
reflecties uit te wisselen met de groep. 
Tijdens de trail ontwikkel je nieuwe 
en heldere perspectieven voor de 
toekomst. 

Integratie workshop: We komen 
opnieuw bij elkaar om uit te wisselen 
hoe ieder de inzichten van de trail  
integreert in het dagelijkse leven. 

Landingsgesprek: Moment van 
reflectie op je acties en intenties en 
hoe je hier in de toekomst verder  
mee gaat. 

INTENSIEF PROGRAMMA



VAN HET PROGRAMMA 

BOUWSTENEN

INTAKE
GESPREK

FOUNDATION 
WORKSHOP

COACHING
SESSIE

LID VAN DE 
FNL COMMUNITY 

MET DIVERSE 
ACTIVITEITEN

INTEGRATIE 
WORKSHOP

WILDERNIS
TRAIL

1 dagdeel

1 dagdeel

5 dagen
- (Stilte)wandelingen  

in de wildernis
- Dagelijkse oefeningen

- Trailverslag met 
toekomstplan

In vergelijking met alle managementtrainingen van de 
afgelopen 40 jaar heeft deze trail de grootste impact gehad! 

Martin Stam



OVER DE LOCATIE
De trail vindt plaats in de Turtmann 
vallei in het Zwitserse kanton Wallis. Het 
is gelegen in het prachtige en afgelegen 
Mont-Blanc gebied van de Zwitserse 
Alpen. In deze ongerepte natuur is al het 
nodige aanwezig: ruimte, stilte, tijd en 
aandacht.

“Wanneer je leiding geeft aan anderen (en jezelf) helpt het enorm als je 
goed in contact bent met wat werkelijk belangrijk voor je is. Het geeft 

perspectief en het is gemakkelijker om prioriteiten te stellen. Zo blijf je 
authentiek (jezelf) en gefocust en dat levert plezier, energie en succes op.”

 
Facilitator Rokus van ‘t Riet
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Natural leadership has enabled me 
to become a more effective leader. 
I’ve gained better insights through 
deeper observation and inquiry 
and this has led to more effective 
connections between people. This 
holistic approach to what we do and 
the impact we have on the world 
around us helps the integration of 
“head, hand and heart” in how we act 
and lead. I also seek out the natural 
leaders among my own talent pool: 
who has the best insights? Who builds 
the most effective networks? The best 

teams? Who demonstrates the most 
empathy with our customers? And 
then I do all I can to nurture and draw 
out this talent.
 
Principles of natural leadership have 
helped us in Philips to develop a 
crucial program called “Accelerate 
Team Performance” aimed at 
improving leadership, developing 
stronger team work, and solving 
problems more effectively across 
organizational silos.

Frans van Houten, CEO Philips, Comité van aanbeveling FNL 



EN PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE IS HET PROGRAMMA 

Onze deelnemers komen uit 
verschillende organisaties, zowel 
bedrijfsleven, overheid als non-profit 
sector. Elk programma bestaat uit een 
mix van 6-8 leidinggevenden, senior 
professionals en ondernemers. 
 
Wat ze gemeen hebben is:
•  Een meer dan gemiddelde invloed 

of wens op het maken van verschil in 
hun omgeving 

•  Behoefte aan een aantal dagen rust 
en tijd voor bezinning

•  Bereid om zich open op te stellen en 
uit hun comfort-zone te stappen

•  Behoefte aan bewegen in een 
natuurlijke omgeving

Investering: €2.500 excl. BTW en 
logistiek. 

Veel deelnemers financieren het 
leiderschapsprogramma deels of 
volledig uit een opleidingsbudget van 
hun werkgever. 

Oud-deelnemers worden 
onderdeel van de waardevolle FNL 
Community, die meer dan 1.600 
leden heeft en elk jaar verder groeit. 
Voor deze community worden 
jaarlijks inspirerende activiteiten en 
bijeenkomsten georganiseerd. 

Voor een impressie, bekijk de korte 
film: https://vimeo.com/284149169

https://vimeo.com/284149169


The programme of the Foundation for Natural  
Leadership is one of the most profound tools for 

transformation that I have experienced in my career.  
Herman Wijffels, Advisory Board



ONZE AANPAK

Onze aanpak van leiderschaps-
transformatie is geïnspireerd op 
de Theory U. Theory U is een 
gedachtegoed, een raamwerk en een 
methodologie voor fundamentele 
transformatie en vernieuwing.  
Otto Scharmer is één van de 
grondleggers van Theory U en  
o.a. werkzaam als docent aan  

MIT Business School. Het is méér 
dan een theorie. Het is een krachtig 
proces dat mensen uitnodigt om met 
andere ogen en al hun zintuigen naar 
een vraagstuk te kijken en creatieve 
oplossingen te creëren. Het proces 
maakt leren vanuit de toekomst 
mogelijk, in plaats van leren vanuit 
het verleden. 

OPEN MIND

1. DOWNLOADING
past patterns

7. PERFORMING
by operating from the whole

2. SEEING
with fresh eyes

6. PROTOTYPING
linking head, heart, hand

3. SENSING
from the field

5. CRYSTALLIZING 
vision and intention

4. PRESENCING 
connecting to source

OPEN HEARTredirecting enacting

suspending embodying

letting go letting come

Who is the Self?  What is my Work?

OPEN WILL

THEORY U



FACILITATORS

Rokus van ’t Riet
Rokus is arbeid & organisatie psycholoog en werkt al 20 jaar actief aan 
ontwikkeling van mensen en organisaties als adviseur, trainer en executive 
coach. Hij heeft een brede ervaring in het vergroten van de (persoonlijke) 
effectiviteit van management en professionals. Rokus is enthousiast over zijn 
vak. In zijn werk is hij betrokken, analytisch en pragmatisch met inzicht in mens 
en business. Hij woont in Amsterdam met zijn vrouw en twee kinderen. 
 
Over de trail zegt hij:
‘De bergen nodigen mij uit om zaken die er werkelijk toe doen in mijn leven  
te overzien en geven mij inspiratie om daar richting aan te geven’.

Bastiaan Mulder
Sinds 2011 faciliteert Bastiaan meerdere trails per jaar. Dit zijn individuele 
trails of in-company/managementteam trails in Europa en Afrika. Bastiaan 
heeft een bedrijfskundige achtergrond is jaren werkzaam geweest in een 
corporate omgeving. Sinds 2011 is hij als adviseur, trainer, executive coach 
actief in het begeleiden van organisaties en individuen bij ontwikkel- en 
leiderschapsvraagstukken. Bastiaan is in staat om deelnemers op natuurlijke 
wijze met zichzelf en hun ambitie te verbinden. 
 
Over de trail zegt hij:
‘De trail is een unieke gelegenheid om bewust afstand te nemen van de 
dagelijkse hectiek en om dromen om te zetten in actie. 



LOKALE GIDS

Claude Carron is onze lokale gids.  
Hij heeft jarenlange ervaring als gids 
in de Turtmann vallei. Hij kent de 
omgeving zeer goed en zorgt voor de 
routes en de veiligheid van de groep.

“De overweldigende natuur dwingt rust en onthaasten af. Het 
brengt je heel dichtbij je ware ik. Een echte aanbeveling voor 

iedereen die durft open te staan om van zichzelf te leren.”
 

Oud-deelnemer



DE FNL, OPGERICHT IN 2002, GELOOFT DAT 
HET TIJD IS VOOR EEN NIEUWE VORM VAN 
LEIDERSCHAP: NATUURLIJK LEIDERSCHAP. 

OVER FNL

Leiderschap dat nodig is om het 
menselijk potentieel te benutten 
dat aanwezig is in onszelf en onze 
organisaties. Bovendien leiderschap 
dat nodig is om de wereld van 
vandaag en morgen duurzamer te 
maken, zowel sociaal als ecologisch.

Onze missie is om de ontwikkeling 
van Natuurlijk Leiderschap te 
ondersteunen en het bewustzijn van 
de verbinding tussen natuur & mens
te vergroten. Dit doen we door het 
faciliteren van Wildernis Leiderschap 
Transformatie programma’s in de 
ongerepte natuur van Europa en 

Afrika. De programma’s leveren de 
deelnemers extra bewustwording 
op over hun potentiële leiderschap, 
drijfveren, talenten, creativiteit en 
intuïtie. Met deze bewustwording 
wordt het makkelijker om een 
transformatie te realiseren op het 
persoonlijke, professionele en 
publieke vlak.

Inmiddels hebben ruim 1600 
mensen uit diverse generaties aan de 
programma’s deelgenomen en zijn  
we een snelgroeiende community  
in Nederland.



Facilitator(s) 

Bastiaan Mulder
+31 6 42525300
bastiaan@propellerdevelopment.nl

Rokus van ’t Riet 
+31 6 28565807
rokus@propellerdevelopment.nl

www.naturalleadership.eu

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Backoffice

Anne-Marie van den Nieuwenhuijsen
+31 6 27013127
info@naturalleadership.eu
 


