
Zeer indrukwekkend, leuk, 

gezellig, leerzaam en con-

fronterend. Echt anders dan 

alle andere leiderschapstrai-

ningen. Meer en betere in-

zichten die aanzetten tot na-

denken en actie . Kortom een 

VANUIT HET ZADEL traject 

is een echte aanrader voor 

iedere leider die zichzelf op 

een unieke manier wil  

ontwikkelen.  

 

- Daan Oude Elferink - 

13 bijeenkomsten 

Na een kennismaking en in-

ventarisatie van 2 dagen in het 

Hürtgenwald volgen nog 12 

praktijk troachdagen. Deze 

dagen vinden plaats om de 2 

of 4 weken op een locatie die 

hoort bij een troachvraag. 

Prijs 

€ 3290 excl. BTW 
inclusief catering en verblijf. 

 

Geen stoffige lokalen 

Wat is VANUIT HET ZADEL? 
Vanuit het zadel is een inspirerende ontdekkingsreis naar jouw 
kracht als leidinggevende. Nee nee, geen zweverig traject door-
drenkt van spirituele activiteiten en "tjakka momenten" maar een 
concreet en pakkend traject dat je oog in oog laat staan met je 
beste ik.  
“Vanuit het zadel” geeft antwoord op de 12 troachvragen: 

De unieke leiderschapsleergang zonder stoffige lokalen! 

Een leiderschap ontwikkeltraject in 14 unieke dagen. 

& 
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Nieuwe stempel



Contact opnemen 

Neem voor meer informatie of 

deelname persoonlijk contact 

op met Twan of Rob. 

 

Twan: 

LeerMaatWerk V.O.F 

Kolkweg 20-01 

8273 PN Lelystad 

info@leermaatwerk.nl 

tel: 06 5151 0308 

 

Rob: 

Masseling HRD Experts B.V. 

Mgr. Nolenslaan 27 

8014 AS Zwolle 

info@masselinghrd.nl 

tel: 06 4223 9592 

Kijk voor meer informatie op 

de website: 

 

www.leermaatwerk.nl/

vanuithetzadel 

Twan en Rob 

De metafoor van de 12 provinciën 

De metafoor van de 12 provinciën 

 

De troaches Twan en Rob. 

Twan en Rob zijn doorgewinterde trainers/coaches. Ze kennen het klap-

pen van de zweep en hebben zelf ook in verschillende management en 

directiefuncties geacteerd. Ze weten dan ook als geen ander dat de tradi-

tionele wijze van leren een beperkt effect kent. Uit onderzoek blijkt ook 

dat in de traditionele leermethodiek een maximale transfer wordt bereikt 

van 4%. Een ergernis die hen gebracht heeft bij de ontwikkeling van deze 

unieke formule.  

"De inspiratie hebben we gehaald uit de manier van trainen en instrueren 

zoals we dat allebei jarenlang hebben gedaan als militair bij Defensie. 

Daar was de transfer vele malen hoger. Door goed te analyseren hoe dit 

nu echt kwam en door de combinatie te zoeken met de meest effectieve 

wijze van trainen in de wereld van nu, zijn we erin geslaagd deze pakken-

de vorm TROACHING neer te zetten. Een unieke combinatie van trainen 

en coachen. Het gaat erom dat wij niet "aanleveren" maar "laten ont-

staan". 

In onze ontwikkelreis staat elke provincie metaforisch voor een troachvraag. 

Tijdens de 12 praktijk troachdagen zijn we dan ook op een locatie in de betref-

fende provincie. Aan de provincies hebben we een kenmerk gekoppeld pas-

send bij de troachvraag. Daar laten we je door middel van actieve werkvormen 

ervaren en beleven wat je remt en wat je helpt bij de betreffende troachvraag. 

Op basis van de doeleninventarisatie die wij in het Hürtgenwald hebben ge-

daan plannen wij de vervolg route.  

Tijdens de 12 praktijk troachdagen gaan we geen stoffige lokalen in en gebrui-

ken we geen traditionele trainingsvormen. We gebruiken onder andere de  

methode “Leiderschap Training en Vorming” die ook voor militair leidinggeven-

den wordt gebruikt.  

We confronteren je met dilemma’s waarvan je het bestaan nog niet wist zodat 

je automatisch gedrag gaat vertonen. Daarop reflecteren wij, adviseren wij en 

laten wij je beleven welk gedrag jou als leidinggevende helpt.  
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