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Positiviteit beweegt!

WIE JE BENT IS

HOE JE FIETST!
BETER KOERSEN

MTB LEIDERSCHAPSREIZEN
Tweemaal per jaar daagt Beter Koersen professionals uit om zichzelf 
beter te leren kennen, grenzen te verleggen en inspiratie op te doen. 
Maar vooral: om concrete plannen te smeden. De Beter Koersen 
MTB Leiderschapsreizen geven leiderschapskwaliteiten een boost. 
De investering? Vijf intensieve dagen met heel veel plezier werken 
aan jezelf!
Ondernemen en excelleren
De Mountain Bike (MTB) Leiderschapsreis is een 
unieke ervaring, een stevige studie- en werkweek voor 
ondernemers en managers die willen excelleren. Jezelf 
mentaal én fysiek extra uitdagen, grenzen verleggen en 
excelleren. Door zelf beter te presteren en/of anderen 
optimaal te motiveren. 

•  Wie ben ik als leider?
•  Hoe blijf ik scherp? 
•  Wat is er in mijn team of bedrijf aan de hand? 
•  Welke uitdagingen zie ik?

Het begint bij jezelf 
Beter presteren begint met zelfkennis. Die kennis doe 
je fietsend op. Want wie je bent, is hoe je fietst. Kies je 
van nature de koppositie? Stimuleer je anderen, ben je 
een strateeg, werk je samen om doelen te bereiken? En 
zie je kansen, sla je graag onbekende paden in of koers 
je liever op safe? Je ontdekt het allemaal tijdens de 
Leiderschapsreis!

Ardennen, Alpen, Andalusië
We hebben meerdere bestemmingen waar we naar 
toe gaan. Ardennen (België), Alpen (Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk) en Andalusië (Spanje). Het inhoudelijke 
programma is voor de reizen hetzelfde maar de 
omgeving waarin we fietsen is natuurlijk anders. 
Tijdens de reis leggen de coaches Patrick en Marcel van 
Beter Koersen, dagelijks opmerkelijke verbindingen 
tussen sportieve inspanning en ondernemen.
Beter Koersen MTB is geen massabeklimming. De 
kop groep bestaat uit niet meer dan vijf ondernemers of 
managers. Kies dus snel positie! 

Kan ik meedoen?
Meedoen vraagt niet om topkwaliteit als fietser, maar 
ook minder ervaren mountainbikers worden door het 
landschap geloodst, routes en inspanning worden op 
niveau aangeboden.
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Programma
In het kort...
Voordat we vertrekken hebben we een kennismakings-
bijeenkomst waarbij je kennis maakt met je reis-
genoten. Met behulp van Insights Discovery brengen we 
jouw persoonlijkheid in beeld.
Tijdens de reis wordt iedere ochtend in een sessie 
van 08.30 tot 11.00 uur gewerkt aan de ingebrachte 
casussen of vraagstukken. Om 11.30 uur stapt de groep 
op de MTB om te gaan fietsen. ’s Avonds volgt een 
tweede sessie, gevolgd door een gezamenlijk diner. 
Aan het eind van de reis heeft elke deelnemer een 
zelfinzicht en antwoorden op de vraagstukken gekregen 
die een rol spelen in je (werkzame) leven.

Investering
De kosten voor deze investering in jezelf bedragen 
€ 1975,- exclusief btw. Goed om te weten: de kosten zijn 
fiscaal aftrekbaar. De prijs is inclusief overnachtingen, 
diners, drankjes, fietshuur en eventuele vlucht!

We bieden het leiderschapsprogramma ook op maat 
aan variërend op MTB of de Racefiets. Prijs en data in 
overleg.

Follow-up
Plannen en voornemens zijn nog niet meteen garantie 
tot gewenst gedrag. Slechts een kwart van alle intenties 
wordt gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat de koers 
scherp voor de bril blijft, krijg je na drie maanden een 
gratis follow-up aangeboden. Om weer even bij de les 
te komen, successen te delen en de volgende stap te 
maken.

Inschrijven
Inschrijven kan op onze site op de onderstaande link:
www.beterkoersen.nl. Wil je meer informatie over de 
inhoud van het programma, neem dan contact op met:

Patrick Steggerda
(06 203 603 88), patrick.steggerda@beterkoersen.nl of

Marcel Pennings
(06 819 744 03), marcel.pennings@beterkoersen.nl
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