
Werkt voor iedereen

Persoonlijk leiderschap (Ibiza)
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Wil jij je op professioneel én persoonlijk vlak ontwikkelen? Zie je het 
zitten om regie en verantwoordelijkheid te nemen over je 
persoonlijke en professionele leven? Om jezelf nog beter te leren 
kennen op het inspirerende eiland Ibiza? Deze opleiding zet een 
transformatie in gang die jou in staat stelt daadwerkelijk stappen te 
maken in je ontwikkeling. Deelnemen aan deze opleiding vraagt om 
kracht, kwetsbaarheid en moed. Durf jij de uitdaging aan te gaan en 
de volgende stap te zetten in jouw persoonlijke en zakelijke leven?

WAT GA JE LEREN

- Je leert jezelf écht kennen en keuzes te maken vanuit je 

authentieke zelf.

- Je leert de regie over je eigen ontwikkeling pakken. 

- Je bent in staat om na deze ervaring de volgende stappen in het 

level te zetten. 

Persoonlijk leiderschap



Wat ga je leren?

ONDERWERP 1

Ego & ik

In het begin gaan we in op wat je 
eigen ego is en waar jij je mee 
identificeert. Wanneer handel je 
vanuit je ego en is dit oké?  Leef je 
vanuit regels of vanuit waarden? 
Door meditatie, filosoferen en een 
Vision Quest ga je aan de slag met 
deze vragen. 

ONDERWERP 2

Autonomie & verbinding

Daarnaast ga je vanuit je 
authentieke zelf verbinding maken 
met de ander. Samen onderzoek je 
waar je in privé en werkzame leven 
tegenaan loopt, en wat jou 
verhindert de verbinding te maken 
met jezelf of met bepaalde 
personen of situaties. Hiervoor 
worden elementen van ACT 
(acceptance and commitment 
therapy) en jouw ACT meting 
toegepast. 

ONDERWERP 3

Keuzes maken & 
verantwoordelijkheid nemen

Verder worden thema’s als discipline, 
keuzes maken en verantwoordelijkheid 
nemen aan de orde, met topsport als 
voorbeeld. Door oefeningen, 
werkvormen en voorbeelden uit de 
praktijk, leer je de topsportprincipes te 
vertalen naar jouw dagelijkse praktijk. 



Faciliteiten

- Een monumentaal 200 jaar oude finca met

meerdere slaap- en badkamers

- 6 overnachtingen van maandag 26 september

tot zondag 2 oktober 2022

- All-inclusive: ontbijt, lunch en diner verzorgd 

door een professionele kok

- Vrij gebruik van het zwembad

- Transfer van het vliegveld naar de 

accommodatie

- Mogelijkheid tot aanvullende inspirerende en 

indrukwekkende groepsexcursies

- ACT meting incl. coachgesprek t.w.v. €385,-

- Diploma ‘Persoonlijk Leiderschap’



Praktische informatie
OPLEIDING
Niveau: HBO
Studiebelasting: 7 dagen (maandag 26 september tot zondag 2 
oktober 2022)

LOCATIE
Het inspirerende eiland Ibiza.

DEELNEMERS
Het aantal deelnemers aan de opleiding is maximaal 10.

INVESTERINGSKOSTEN
De investeringskosten voor deze opleiding bedragen €2990,- exclusief 
BTW en vliegticket. Wil je een kamer voor jezelf, dan betaal je €3.490,-
exclusief BTW en vliegticket. 

MEER WETEN?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via info@wijzijnmeglio.nl. 
Wij beantwoorden jouw vragen graag en zullen zo spoedig mogelijk 
reageren!

Scan voor meer info!



STAP-budget
Een opleiding volgen om je 
persoonlijke ontwikkeling een 
boost te geven, je positie op 
de arbeidsmarkt te versterken 
en de regie te nemen over 
jouw carrière? Door de 
invoering van het STAP-
budget is dit nu zeer 
toegankelijk geworden! Schrijf 
je in voor een van onze 
opleidingen en ontvang een 
subsidie van €1.000,-. De 
meeste opleidingen zijn 
hierdoor volledig gratis! 
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Vraag het STAP-budget 
aan in drie simpele 
stappen!

Reserveer jouw plek

Meld je aan op onze website www.profsupportcompany.nl 
voor een van onze opleidingen. Je ontvang dan binnen 48 uur 
een STAP-aanmeldingsbewijs.

Upload het STAP-aanmeldingsbewijs bij het UWV

Ga naar het UWV STAP-portaal en log in met je DigID. Upload 
hier je aanmeldingsbewijs. Je ontvangt nu per mail een 
bevestiging of de aanvraag in goede orde is ontvangen.

Ontvang de STAP-subsidie

Zodra je de bevestigingsmail vanuit het UWV hebt ontvangen, 
is het budget aan jou toegekend. Je kan nu aan het werk met 
€1.000,- aan subsidie voor je opleiding. 



ü EEN UNIEKE ERVARING!
Wij geloven erin dat leren leuk kan zijn. Je volgt bij ons dus niet 
zomaar een opleiding; je krijgt een unieke ervaring die je verder 
helpt in jouw persoonlijke ontwikkeling!

ü WERKEN IS TOPSPORT!
Onze trainers hebben jarenlange ervaring in de sportpsychologie 
en leggen het verband tussen de topsport en het bedrijfsleven.

ü PERSOONLIJK!
Onze opleidingen zijn niet alleen van topkwaliteit, maar zijn ook 
persoonsgericht. De trainers zijn betrokken bij iedere deelnemer 
en er is genoeg ruimte voor eigen inbreng.

Waarom Profsupport 
Company?

Meer weten? Bezoek onze website profsupportcompany.nl



Meer informatie
info@wijzijnmeglio.nl

Profsupport Company
Javastraat 68, 6524MG Nijmegen

Profsupportcompany.nl
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Werkt voor iedereen

Schrijf je nu in!


