
Ontwikkel je persoonlijk leiderschap op 
een van de mooiste plaatsen ter wereld

ENGAGING 
LEADERSHIP 
RETREAT
Thailand – Maart 2020

Onder begeleiding van een 
gepassioneerde topcoach met jarenlange 
ervaring binnen de ondernemingswereld.



DE TRAINER
Chantal heeft jarenlange ervaring in 
het bedrijfsleven. Als medeoprichter 
van Qlick komt haar zin voor 
ondernemen dagelijks tot uiting. In 
haar leven bewees ze zowel pionier te 
zijn als ondernemer, auteur, trainer en 
coach. 

Als ondernemersvrouw is Chantal 
heel vooruitdenkend en actief. 
Deze lijn trekt ze ook verder in haar 
coachingsessies. Haar pure en zuivere 
intenties combineert ze met een 
actieve en creatieve aanpak. Chantal 
ondersteunt jou om je onontgonnen 
mogelijkheden in je werk en je leven 
te ontdekken. In haar coachingpraktijk 
legt ze de nadruk op het evenwicht 
tussen lichaam en geest.

Als Health Influencer draait het bij 
Esther Andries om gezond leven en 
je goed voelen zodat je straalt. Met 
haar healthy foodbar Divers, boek 
‘Your Healthy Fix’ en haar plantaardige 
proteïnelijn die ze onlangs lanceerde, 
weet Esther alles wat er te weten 
valt over de gezondheidsvoordelen 
van plantaardige voeding. Tijdens 
het retreat zal zij alle deelnemers 
dagelijks verwennen met overheerlijke 
smoothiebowls, juice shots en 
gezonde snacks. Zo krijgt jouw 
lichaam de nodige boost gedurende 
heel de week.

CHANTAL SMEDTS   

ESTHER ANDRIES

Als ICF Master Certified Coach (MCC), 
Meta Coach (ACMC) en NLP Master 
heeft Chantal Smedts reeds een 
rijke ervaring in het begeleiden en 
ondersteunen van mensen. 

Ik ben naar huis gegaan met een concreet plan om actie 
te ondernemen in mijn zaak. - Koen•	ª



WHAT YOU GET
IETS VOOR JOU?
Het Engaging Leadership Retreat in 
Thailand doet je ongetwijfeld deugd.  
 
Vooral als je:
» je leiderschap naar een hoger niveau 
wil tillen.
» bewuster wil omgaan met lichaam 
en geest.
» je verschillende rollen als 
ondernemer, partner, ouder, vriend, … 
beter met elkaar wil verenigen.
» de drukte even wil achterlaten om 
tot nieuwe inzichten te komen.
» tijd voor jezelf wil nemen om nieuwe 
acties te kunnen ondernemen.

Het seminarie richt zich op 
ondernemers (en hun partner) die 
het belang van zelfzorg erkennen en 
bereid zijn hun horizon te verruimen.

PROGRAMMA

DAG 1 DAG 6

DAG 2 TOT DAG 5

Aankomst in Phuket, transfer naar 
resort (op aanvraag), ontspanning en 
start van de cursus om 16u. Diner 
samen. Overnachting in het resort. 

We sluiten de cursus af omstreeks 
12u. In de late middag is er een 
transfer naar het vliegveld. Je kan ook 
je verblijf in Thailand verder uitbreiden. 
Wij geven je graag meer advies. 

Wat je mag verwachten: 
 
» elke ochtend een inspirerende 
workshop, 
» reset van lichaam en geest door 
middel van stretchen en mindfulness,
» versterking door gezonde sapjes en 
snacks van een health expert,
» originele uitstappen om nog meer 
inzichten te krijgen,
» uitwerken van een actieplan,
» praktische tips en tricks om 
onmiddellijk toe te passen in jouw 
bedrijf.
 
Tijdens de vrije tijd is er mogelijkheid 
om andere on-site activiteiten te doen, 
zoals Thais koken, winkelen in lokale 
markten, thai boksen, snorkelen en 
duiken, fruit carving, yoga, ..

ˑ



GOOD TO KNOW
PRIJS

VROEGBOEKING

SUBSIDIE VIA KMO- 
PORTEFEUILLE1ste deelnemer: € 3.950,- excl. BTW 

2de deelnemer: € 2.950,- excl. BTW 
» bij verblijf in dezelfde kamer.

Bij inschrijving voor 30/10/2019 
ontvang je een korting van  
€ 100,- excl. BTW.

De KMOP subsidie wordt aangeboden 
volgens de richtlijnen van vlaio.be.  
 
Bedrag geldig voor KMOP subsidie 
bedraagt € 2.900,- excl. BTW.
Komen niet in aanmerking voor 
subsidie: BTW-bedrag, hotels, 
catering, verplaatsingen. 
 
De kost van deze opleiding is 
bovendien fiscaal aftrekbaar.

Als bedrijfsleider ervaar ik dit seminarie als een mooie reis 
naar meer bewustzijn. - Johan •	ª
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INBEGREPEN

ANNULATIE

INSCHRIJVEN

NIET INBEGREPEN

WANNEER

» Transfer (indien aankomst op 
vooropgestelde datum)
» Volledige workshop en syllabus 
» 2 diners
» 2 massages
» Verschillende verrassingen
» Logies

Annuleren kan voor 15 januari, zonder 
extra kosten, wel met verlies van 
voorschot van € 500,-. 
Alle kosten, los van het seminarie zijn 
hier niet bij inbegrepen. 
Voor de reisverzekering kan je het 
reisagentschap raadplegen (zij zullen 
je dan informeren).

Contacteer Chantal Smedts 
» +32(0)477.508.333 
» chantal.smedts@qlick.today
» www.qlick.today

» Vlucht
» Extra verblijf
» Persoonlijke uitgaven
» Maaltijden en excursies niet vermeld 
in het programma

Het seminarie duurt 6 dagen. 
Je hebt keuze uit volgende periodes:
» 1 tem 7 maart 2020
» 8 tem 15 maart 2020
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Voor meer referenties bezoek onze website: 
https://qlick.today/trainingen/engaging-leadership-retreat/

ENGAGING LEADERSHIP RETREAT 2020

Dit is een kantelpunt in mijn leven. Ik leerde hier meer 
structuur in mijn zaak te brengen, liever voor mezelf te zijn 

en minder te oordelen. - Belkiz


