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Herken je dit?	
	

¨ Je	hebt	vaak	dingen	sneller	door	dan	collega’s	in	vergelijkbare	functies.	

¨ Je	hebt	een	helicopterview	en	werkt	bij	voorkeur	“top-down”.	

¨ Je	hebt	behoefte	aan	diepgang.		

¨ Je	bent	maatschappelijk	betrokken.	

¨ Je	hebt	hoge	normen	en	waarden,	voor	jezelf,	en	mogelijk	ook	voor	anderen.	

¨ Je	bent	gedreven.	

¨ Je	bent	nieuwsgierig.	

¨ Je	bent	creatief,	vaak	in	de	vorm	van	een	creatief	oplossend	denkvermogen.	

¨ Je	houdt	van	verandering	en	nieuwe	uitdagingen.	

¨ Je	doet	bij	voorkeur	dingen	alleen,	want	dat	gaat	sneller.		
												(Ook	al	kun	je	geleerd	hebben	met	anderen	samen	te	werken.)	

¨ Je	handelt	regelmatig	op	intuïtie.	

¨ Je	bent	gevoelig	voor	sfeer,	je	kunt	diep	geraakt	worden.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mensen	 die	 zich	 in	 dit	 profiel	 herkennen	 hebben	 veel	 potentie	 om	 succesvol	 te	 zijn.	
Tevens	 hebben	 zij	 vaak	 maar	 weinig	 mensen	 om	 zich	 heen	 waarmee	 ze	 écht	 kunnen	
delen	 wat	 hen	 bezighoudt.	 Mensen	 die	 op	 hetzelfde	 level	 kunnen	 aansluiten	 en	
meedenken.	Wanneer	je	deze	brochure	van	ons	hebt	ontvangen	dan	is	de	kans	groot	dat	
je	je	herkent	in	bovengenoemde	punten.	Delen,	Denken,	Tanken	brengt	mensen	als	jij	bij	
elkaar	door	middel	van	inspirerende,	verhelderende	en	verrassende	bijeenkomsten.	Het	
met	elkaar	delen	en	denken	en	het	 leren	herkennen	en	nog	verder	ontwikkelen	van	 je	
talenten	(tanken)	vormen	daarin	een	onlosmakelijk	geheel.		
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Iets	voor	jou?	
Delen,	Denken,	Tanken	brengt	ondernemers,	directeuren	en	leidinggevenden	met	een	hoog	werk-	
en	 denkniveau	 samen.	Wanneer	 het	 lastig	 voor	 je	 is	 om	met	 anderen	 binnen	 je	 eigen	 bedrijf	 op	
niveau	te	‘sparren’	of	om	op	hoog	niveau	advies	te	vragen	is	dat	wellicht	voor	jou	interessant.	Of	het	
nu	om	bedrijfsspecifieke,	maatschappelijke	of	ontwikkelingsthema’s	draait:	 ze	komen	hier	allemaal	
aan	bod.	
	
Iedere	 leidinggevende	 ervaart	 in	 meer	 of	 mindere	 mate	 eenzaamheid.	 Je	 kunt	 er	 prima	 mee	
functioneren	en	echt	last	heb	je	er	niet	van,	maar	het	zou	toch	prettig	zijn	om	soms	met	wat	meer	
diepgang	zaken	te	kunnen	uitwisselen	met	anderen	die	op	jouw	niveau	werken	en	denken…	
	
Delen,	Denken	en	Tanken	
Delen							:			Samen	sparren	op	‘directieniveau’	
Denken			:			Van	elkaar	leren	aan	de	hand	van	praktijk	en	ervaring	
Tanken				:			Thematische	inleidingen	die	aanzetten	tot	discussie	en	verbreding	
	

Wat	kun	je	verwachten?	
Je	 zult	 door	 de	 thematische	 inleidingen,	 de	 uitwisseling	 en	 ervaring	 tijdens	 de	 bijeenkomsten	
inspiratie	 opdoen,	 die	 leidt	 tot	 resultaatverbetering	 in	 je	 bedrijf	 en	 je	 persoonlijke	 leven.	 Je	 zult	
ontwikkelingsstappen	maken	 en	 sparringpartners	 ontmoeten	 die	 je	 dierbaar	 zullen	 worden.	 En	 je	
mag	ook	verwachten	dat	de	thema’s	en	discussies	je	meer	zelfinzicht	en	verdieping	zullen	geven	die	
je	iedere	dag	kunt	gebruiken	in	werk	en	privé	situaties.	Daarnaast	zijn	de	bijeenkomsten	gebaseerd	
op	de	basis	ingrediënten:	verrassingselementen,	plezier	en	gezellig	met	elkaar	eten	en	praten.	
	
Het	 uitgangspunt	 van	 verdieping	 en	 verbreding	 van	 kennis,	 ervaring	 en	 persoonlijke	 ontwikkeling	
vraagt	om	een	zorgvuldig	samengestelde	groep	die	 in	vertrouwen	met	elkaar	wil	delen	en	denken.	
Deze	groep	van	10	-	12	personen	komt	1x	per	maand	op	woensdag	bij	elkaar	van	15:30	–	19:30	uur.	
In	 die	 periode	 is	 er	 een	 inleiding,	 ruimte	 voor	 discussie	 en	 eigen	 inbreng.	 Tijdens	 het	 diner	 kun	 je	
informeel	met	 elkaar	 verder	 te	 praten	 over	 de	 besproken	 thema’s.	Maar	 je	 kunt	 ook	 over	 andere	
zaken	 die	 belangrijk	 voor	 je	 zijn	 van	 gedachten	wisselen	 c.q.	 je	 groepsgenoten	met	 raad	 en	 daad	
bijstaan.	
	
De	bijeenkomsten	zullen	je	uitdagen	om	een	stapje	extra	te	doen;	om	verder	te	komen	dan	je	tot	nu	
toe	al	bent	gekomen.	Je	wordt	tevens	uitgenodigd	om	je	kennis	en	ervaring	te	delen,	of	om	met	het	
glas	 	 in	de	hand,	 jouw	mening	eens	 te	 toetsen	bij	 anderen	die	net	als	 jij	 vaak	alleen	op	hun	eigen	
oordeel	 besluiten	 nemen.	 Delen,	 Denken,	 Tanken	 is	 uniek	 door	 de	 selectieve	 samenstelling	 van	
deelnemers	en	de	daarop	afgestemde	thema’s	die	worden	ingeleid	door	twee	ervaren	en	deskundige	
begeleiders	die	je	meenemen	op	een	mooie	reis	van	je	eigen	ontwikkeling.	
	
Wij,	zowel	Marga	als	Rien,	werken	dagelijks	met	mensen	zoals	die	hier	eerder	zijn	beschreven.	Als	je	
meer	over	ons	wilt	weten	verwijzen	we	je	graag	naar	onze	websites.	Wij	staan	garant	voor	kwaliteit,	
authenticiteit	 en	 een	 leuk	 verrassend	 programma.	 In	 totaal	 zijn	 er	 8	 reguliere	 en	 één	 bijzondere	
startbijeenkomst	gepland	gedurende	het	komende	jaar.	


