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“Reis van de Held” geïnspireerd op het gedachtegoed van 
Joseph Campbell

Inleiding
“De reis van de held” is een inspirerende 
ontdekkingsreis die je helpt het beste uit jezelf 
en je leven te halen. Net als de held(in) in een 
goed verhaal of film ontdek je in jouw 
(professionele) leven ook een cyclus van 
gebeurtenissen en lessen. 

Ieder mens krijgt in leven en werk te maken 
met uitdagingen, weerstand en tegenslag.
Wanneer sta je in je kracht en kun je laten 
zien wat je waard bent?
Hoe ga je om met succes en verlies?
Lukt het trouw te blijven aan je waarden en 
principes?
Weet je bondgenoten te vinden?  
De thema’s en vragen zijn universeel maar elk 
mens zoekt naar unieke antwoorden. De 
workshop helpt je jouw persoonlijke 
antwoorden te vinden en opnieuw je koers te 
bepalen. 

Dit diepgaande en ervaringsgerichte 
programma behandelt de 12 fasen van de 
Reis van de Held en doet ze beleven met 
behulp van filmfragmenten.

Doel en doelgroep
Deze workshop van 4 dagdelen is bestemd 
voor managers en professionals die willen 
stilstaan bij zichzelf en hun werk.  

Lig je nog op koers met je droom of ideaal? 
Of ervaar je twijfel en obstakels? 
Wordt je intrinsieke energiebron gevoed? 
Of voel je dat het tijd is voor iets nieuws? 

Het maximum aantal deelnemers is 12 
personen. Bij individuele inschrijving 
wachten we tot het minimum van 8 
personen is bereikt.

Resultaat
Je hebt na de workshop:
• Inzicht in de cycli van ontwikkeling en groei
• Herkenning van waar jij nu staat op jouw

“heldenpad” en de keuzes die daarbij horen
• Inspiratie en energie opgedaan voor het 

bepalen van jouw koers.

Voorbereiding
Bij individuele deelname is geen voorbereiding 
vereist.
Bij een groep doen we een intake om de vragen 
specifiek te adresseren.
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“We hoeven het avontuur niet alleen 
te ondernemen, want de helden van 
alle tijden zijn ons voorgegaan; het 
labyrint is ons dóór en dóór bekend; 
we hoeven slechts de draad van de 
routen van de held te volgen. En 
waar we hadden verwacht een 
gruwel aan te treffen zullen we een 
god vinden; waar we hadden 
verwacht er één te doden, zullen we 
onszelf verslaan.”

Visie
Management Expedition “organiseert” het 
gewenste leer- of veranderproces op basis 
van drie pijlers.

EXPLORE TO DISCOVER – zelfonderzoek 
door metaforen uit de buitenwereld naar 
binnen te halen.

EXPERIMENT TO FEEL – soms letterlijk en 
meestal figuurlijk mee op “expeditie” om ander 
gedrag te voelen.

EXCHANGE TO ACT – eerlijke uitwisseling 
en openhartige feedback die aanzetten tot 
actie.

Investering 
De investering voor deze workshop van 4 
dagdelen bedraagt € 1.270,- p.p. exclusief 
BTW inclusief arrangement met diner en 
overnachting.
Bij groepen ontvangt u een gericht voorstel. 

Els ten Hengel is oorspronkelijk opgeleid en werkzaam geweest als 
theaterregisseur. Sinds 28 jaar werkt Els als trainer en coach op het gebied 
van persoonlijk leiderschap. Zij is gefascineerd door universeel menselijke 
thema’s en de unieke persoonlijke keuzes die ieder mens daarin te maken 
heeft. De afgelopen jaren heeft Els zich ontwikkeld als expert in het 
begeleiden van medewerkers en leidinggevenden van Generatie X (geboren 
1955-1970).

Jöan Boere heeft Bestuurlijke Informatica en Management Systems 
gestudeerd; met deze technische en sociologische achtergrond brengt hij een 
mix van zakelijke logica en affiniteit bij teamprocessen. Hij ontwerpt en 
organiseert leerzame en inspirerende “expeditions”. Tot zijn expertise rekent 
hij project- en verandermanagement en het begeleiden van leer- en 
veranderprocessen. Zijn scherpe waarnemingen vertalen zich naar feedback 
die impact heeft. Mensen typeren hem als zorgvuldig, scherp, open en 
invoelend in de klantbehoefte.

Facilitators
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EXPLORE TO DISCOVER

Zorgvuldig Scherp Bevlogen

Voor meer informatie of referenties belt of mailt u met Jöan Boere.

EXPERIMENT TO FEEL EXCHANGE TO ACT


