
 
 

Marijke Krabbenbos - www.ideacompany.nl – augustus 2019 

 

Reizen en leren, voor ondernemers en professionals 

 

Weg zijn van huis, in het buitenland en dan iets nieuws leren, kennis opdoen, een 

vaardigheid ontwikkelen. Dat is een ideale combinaties voor mensen die van reizen 

houden. Het is immers ook een beetje vakantie, de bestemming is altijd met zorg 

uitgekozen. Zo’n “werkvakantie” is zakelijk af te trekken of wordt vaak zonder problemen 

door je werkgever betaald. Met een “werkvakantie” bedoel ik niet een talen-cursussen of 

een schilderweek in Frankrijk. En ik bedoel ook niet de deelname aan een handelsmissie, 

wat natuurlijk wel een businesstrip is en waar je ook wat opsteekt, maar dat is bij een 

handelsmissie niet het hoofddoel. Ik bedoel een educatieve reis, een ondernemersreis of 

een leiderschapsexpeditie waar het trainingsprogramma het hoofdonderdeel is. Vaak is het 

met een groep gelijkgestemde deelnemers, waar je ook veel aan kunt hebben, iedereen staat 

immers op voor leren en ontwikkelen en delen. De omgeving van het “klaslokaal” is echt 

anders dan een zaaltje in Nederland, je bent uit je dagelijkse sleur en daardoor meer 

gefocust. Het geleerde blijft beter hangen, de training heeft meer impact. Wat natuurlijk 

niet wil zeggen dat het gemakkelijker is om het geleerde thuis in de praktijk brengen…  

Deze specifieke reizen vormen een groeiend segment in de reis- en trainingswereld en 

worden vaak vanuit de inhoud georganiseerd, soms samen met een reisorganisatie.  

Ik ken diverse aanbieders en maak graag lijstjes en overzichten. Daarom heb ik er alle 

reizen die ik kon vinden voor je op een rij gezet, in drie categorieën: 

1. Ondernemersreizen 

2. Loopbaanreizen 

3. Leiderschapsreizen 

http://www.ideacompany.nl/
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N.B. Alle reizen zijn als individu te boeken. Dus de aanbieders die alleen in-company 

reizen bieden, heb ik niet meegenomen. 

Aan het eind van het artikel geef ik ook een overzichtje van wat aanbieders van workations. 

Dat zijn reizen, meestal zónder een inhoudelijk programma, maar wel met faciliteiten om 

lekker te kunnen werken, altijd met een leuke groep mensen, altijd op een fijne plek in het 

buitenland. 

 

Ondernemersreizen 

Ik heb 10 verschillende aanbieders van ondernemersreizen op een rij gezet.  

1. Ondernemersreizen van de Journey of Enterprises 

Ralph van Dam, Rogier de Moel en Kristel van Dam – le Noble organiseren 5-daagse 

ondernemersreizen. Naar La Palma op de Canarische eilanden. Het doel van deze 

ondernemersreizen is om met andere ondernemers te sparren over het ondernemerschap en 

te leren van elkaar. Je gaat aan de slag met je Journey of Enterprises Canvas en je 

ondernemersdroom.  

https://ondernemersreizen.nl/ 

 

2. VoyEdge Ondernemersreizen  

VoyEdge organiseert maatwerk inspiratie- en innovatiereizen voor bedrijven en 

organisaties en ondernemersreizen. Als ondernemer doe je, met gelijkgestemde 

ondernemers inspiratie, kennis en hoogwaardige contacten op. Dit najaar kun je mee naar 

Silicon Valley en naar Chili. 

https://www.voyedge.nl/ik-wil/ondernemersreis/ 

 

3. Breakweek 

Jasper Runneboom en Henk-Jan Geel, beide al jaren ondernemer en gek van bergen, 

natuur en avontuur organiseren de Breakweek. Een week waarin je met 9 andere 

ondernemers, met de Expeditiemethode aan de slag gaat met je business. Je gaat naar huis 

met een afgewerkte to-do lijstje, bergen verzet werk, focus op belangrijkste zaken, inspiratie 

voor het najaar en nieuwe contacten. 

http://breakweek.nl/ 
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4. Ondernemersreis van Oxfam Novib 

De ondernemersreis van Oxfam Novib is een reis met een sociaal tintje is. Een week lang 

ga je, met ca. 8 andere ondernemers, in een ver land kijken hoe de lokale 

partnerorganisatie en de lokale ondernemers werken. En je gaat aan de slag met lokale 

uitdagingen. In 2019 is dat Uganda. 

https://www.oxfamnovib.nl/steun-als-bedrijf/ondernemers-voor-ondernemers-

netwerk/actueel-ondernemers-voor-ondernemers-netwerk/ondernemersreis2019 

 

5. Werken op hoogte 

Hanneke Andringa neemt ondernemers mee naar de Alpen. Ze biedt een programma, 

hoog in de bergen met prachtige wandelingen, in combinatie met werken aan je bedrijf en 

dan vooral je LinkedIn-strategie. Alleen voor sportieve types! 

https://www.zorgeloosondernemen.nl/werken-op-hoogte 

 

6. Reizen voor Focus 

Andrina Sol van Reizen voor Focus organiseert inspiratiereizen voor ondernemers, naar de 

Balkan. Je reist met een kleine groep ondernemers, die allen een helder doel voor ogen 

hebben. Je profiteert van elkaars motivatie en energie. De eerste helft is gericht op 

ongestoord werken in de natuur, in het tweede deel staan er wandelingen en workshops op 

het programma. 

https://www.reizenvoorfocus.nl/reizen/ondernemersreis-albanie/ 

 

7. VillaForum 

VillaForum biedt naast workations, co-workingweken, ook de Branding Escape in 

Portugal. In een aantal dagen je brandingstrategie op frissen en je focus aan te scherpen 

onder de Portugese zon. Ook bieden ze de 3-daagse training Filmen met je Smartphone.   

https://www.villaforum.nl/workation-retreat-portugal/ 

 

8. Cruise your business 

Esther Jacobs, ondernemer, digital nomad, wereldburger, bijgenaamd de “no excuses lady” 

organiseert trans-Atlantische cruises voor ondernemer op een superdeluxe cruiseschip, met 

workshops, interessante mensen, tijd om gefocused te werken je project en met 

persoonlijke begeleiding en inspiratie van Esther. 

https://estherjacobs.info/cruise-your-business/ 

http://www.ideacompany.nl/
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9. Freedom Entrepreneur Cruise 

Jeanet Bathoorn, ondernemer en auteur van ondernemersboeken, organiseert jaarlijks een 

(all-inclusive) cruise voor ondernemers. Van Europa naar de Caribbean. Op de zeedagen 

zijn er workshops, masterclasses en veel gelegenheid tot sparren met andere ondernemers. 

De cruise van november 2019 duurt 18 dagen en gaat van Genua naar Guadeloupe. En de 

cruise is voor een internationaal publiek, dus het programma is in het Engels. 

https://jeanetbathoorn.nl/freedom-entrepreneur-cruise/ 

 

10. Bites & Business 

Bites & Business organiseert voor ondernemende vrouwen netwerktrips en themareizen. 

Tijdens de netwerktrips geven de deelnemers workshops aan elkaar, het programma is dus 

pas bekend als de deelnemers bekend zijn. Verder veel aandacht voor onderling netwerken 

en elkaar verder helpen. De themareizen zijn altijd met één of twee trainers.   

https://www.bitesenbusiness.nl/thematrips 

 

11. Meetings in the Sun 
Meetings in the Sun is een Nederlands online platform voor digital nomads dat 

werkvakanties in Marokko en in Kaapstad organiseert. De 8-daagse reis in Marokko is 

gericht op startende ondernemers. De deelnemers gaan samen met businesscoaches aan de 
slag met hun onderneming. Dit doen ze aan de hand van drie fases: intentie, focus en 
actie.  
 

https://meetingsinthesun.nl/ 
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Loopbaanreizen 

In de categorie Loopbaanreizen heb ik twee aanbieders gevonden: 

1. Droombaanreis 

De Droombaanfabriek organiseert 3-daagse droombaanreizen naar Rome. Deze 

droombaanreizen combineren reflecteren, workshops en persoonlijke gesprekken met 

genieten in Italië. De reisleiders zijn twee coaches.  

http://www.droombaanfabriek.nl/loopbaantraject 

 

2. Inspiratiereis 

Commundo organiseert inspiratiereizen waarin het gaat om ruimte innemen, vrijheid 

voelen, afscheid nemen van beperkende overtuigingen, keuzes maken, je gezien voelen, 

van betekenis zijn, genieten, spelen en succes vieren. De andere cultuur, jouw reisgenoten, 

de natuur en het programma geven je een unieke kans om dichter bij jezelf en je drijfveren 

te komen.  

De Inspiratiereizen zijn groepsreizen en trainingen voor een kleine groep (4-8) mensen, 

met begeleiding door een coach/reisleider. Ervaringsgericht leren van en met elkaar staat 

op de voorgrond. Naar Spanje, Sri Lanka of Zuid-Afrika. 

https://www.inspiratiereizen.com/ 
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Leiderschapsreizen 

In de categorie Leiderschapsreizen heb ik vijf aanbieders gevonden: 

1. Leiderschapsreizen door The Changery 

The Changery organiseert leiderschapsreizen voor senior executives naar Zuid-Europa. 

Een week weg uit de dagelijkse hectiek naar een andere wereld. Geen telefoons, geen 

camera’s, geen laptops. In het  programma brengen ze mensen samen die toe zijn aan het 

maken van een grote stap in hun persoonlijk leiderschap. En die bereid zijn persoonlijke 

vragen en verhalen in te brengen in een groep medereizigers. 

https://www.thechangery.com/leiderschapsreis/ 

 

2. De Wijze Reiziger  

De Wijze Reiziger brengt in haar leiderschapsreizen kleine, gelijkgestemde groepen naar 

bijzondere en magische bestemmingen wereldwijd. Daar begeleiden ze de deelnemers in 

hun unieke transformatieproces, met behulp van beproefde coachmethodieken, -

instrumenten, intuïtieve gaven en oeroude wijsheden.  

Ze zetten de kracht van de deelnemers in om elkaar te ondersteunen en samen tot grotere 

hoogte te komen. Door te blijven focussen, reflecteren en delen hebben onze programma’s 

een blijvend effect. Ze gaan naar IJsland, Slovenië en Zuid-Afrika. 

http://dewijzereiziger.nl/leiderschapsreizen/ 

 

3. Sierd Nutma 

Sierd Nutma organiseert een expeditie in Noorwegen. De deelnemers ervaren de effecten 

van hun leiderschap in real life, want ze banen zich geheel selfsupporting een weg door de 

prachtige natuur. Onderweg is er tijd voor reflectie en maken ze keuzes over de koers en de 

te volgen route.  

https://sierdnutma.nl/training/leiderschapsreis-noorwegen/ 

 

4. MTB Leiderschapsexpeditie  

Beter Koersen daagt leiders en ondernemers uit om zichzelf beter te leren kennen, grenzen 

te verleggen en inspiratie op te doen. Vijf dagen lang, op de mountainbike in Oostenrijk. 

Deze Leiderschapsexpeditie is een ervaring om antwoorden te krijgen op vragen als Wie 

ben ik als leider? Waar sta en ga ik voor? Hoe realiseer ik dat? 

https://www.vasasport.nl/sites/default/files/pdf/Fiets/MTB-

Leiderschapsexpeditie/diep_bk_fold_mtbexpeditie.pdf 

http://www.ideacompany.nl/
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5. Leiderschapswandelingen 

Norbert Koopen organiseert leiderschapswandelingen in Italië waarbij je als deelnemer een 

pas op de plaats maakt midden in de natuur. Afgesloten van de drukke wereld zonder 

internet. Zodat er tijd is om stil te staan bij vragen als Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik? 

En hoe zet ik dat in de wereld? Hoe houd ik koers?  

https://www.koopenbakker.nl/aanbod/leiderschapsreizen/ 

 

 

 

Tot slot: workations: geen inhoudelijk programma, 

maar lekker werken 

 

Geïnspireerd op de lifestyle van de digital nomads, die met een laptopje in de zon, ergens op 

de wereld werken, zijn er ook steeds meer aanbieders van workations en co-

workingweekends en -weken. Ergens anders aan het werk, met een leuke groep mensen om 

je heen kan, bijvoorbeeld, bij onderstaande aanbieders: 

 

VillaForum 

Compleet verzorgde midweken in Limburg of België. En soms met een programma 

(Filmen met je smartphone, Schrijfweek, Branding Escape) 
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the Souk Department 

Workations in Marrakech voor vrouwelijke ondernemers  

 

Female Workation 

Suzanne van Duijn en Chantal Schram organiseren workations incl. een PR-workshop, 

voor vrouwelijke ondernemers. 

 

Coworking-weekend 

Sabine van der Hulst, businesscoach, organiseert in najaar 2019 een in de Ardennen voor 

ondernemers.  

 

Mijn advies 

Ga een keer mee als je van reizen houdt en als er een programma is dat je aanspreekt. Het 

is een geweldige ervaring. Het programma, de bestemming en de deelnemers zullen je veel 

brengen. You deserve it! 

Ik wens je mooie reizen toe en veel nieuwe kennis en vaardigheden! 

 

http://www.ideacompany.nl/
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