
Stelt u zich eens voor: U vliegt 
met uw team vanuit Schiphol, 
Eindhoven of Brussel naar de 
luchthaven van Marseille.  
Vanaf daar krijgt u een transfer 
naar uw hotel (naar keuze) in  
de nabijheid van de Vieux Port.  
U wordt enthousiast ontvangen  
op ons schip De White Spirit en 
gaat vervolgens zeilen. 

Het hoofd is meteen leeg. U vaart 
langs de Calanques naar een van 
de verschillende idyllische typisch 
Franse havenplaatsjes met kleur-
rijke huisjes als Cassis of La Ciotat. 
Onderweg wordt, als men dat wil, 
zelf de vis gevangen. Verser kan 
niet! Als de White Spirit aanmeert 
in de haven van Cassis springen 
enkele deelnemers op de fietsen 
die aan boord zijn en rijden naar 
een van de vele chateaus om 
terug te keren met een heerlijke 
wijn. Het is werk maar voelt als 
vakantie… uw geest is verlicht.

Duidelijk onderscheidend
De White Spirit wordt ingezet voor 
unieke management en directie-
bijeenkomsten! De verfrissende 
setting leidt tot nieuwe ideeën en 
inzichten. Samenwerken aan een 
nieuwe strategie, een fusie, een 
overname of uw team voorbe-
reiden op het doorvoeren van 
veranderingen. Wij begeleiden 
trajecten van begin tot eind. 
Bijeenkomsten zullen meestal 
plaatsvinden in één van de 
hotels in de mooie oude haven 
van Marseille of in Cassis of La 
Ciotat. De sessies onderschei-
den zich duidelijk vanwege het 
actief-teambuilding-concept.

Zoekt u uitdaging, inspiratie en 
motivatie voor uw team? En wilt 
u echt beweging krijgen in uw 
organisatie? 
Laat u dan begeleiden door twee 
zeer ervaren mensen: Ron de Rooij 
en Arie Huisman. 

Helderblauw water, 
volop zon, wind in de 

zeilen en kleurrijke 
vissersplaatsjes.  
Na een tocht op  

de White Spirit voelt 
iedereen zich  

als herboren en  
geïnspireerd om de 

gemaakte afspraken 
waar te maken

Zoekt u uitdaging, inspiratie en 
motivatie voor uw team?

Plan nu alvast een  
management bijeenkomst  
in Zuid-Frankrijk!

Actief-teambuilding-concept



Onze ervaring hebben we opge-
daan in verschillende internatio-
nale management functies en als 
adviseur bij bedrijven zoals KPMG, 
Exact en ING. 

Wij hebben meer dan 15 jaar 
ervaring en kennis en zetten deze 
graag in voor uw team. Wij onder-
steunen bij organisatieontwikkeling, 
verandermanagement, complexe 
IT-projecten en bij fusies en over-
names. Op onze bijzondere locatie 
in het zuiden van Frankrijk krijgt u 
snelheid in de realisatie van uw 
plannen. 

Complete arrangementen
Wij bieden complete bedrijfs- 
arrangementen van twee tot  
vier dagen. Alles wordt geregeld, 
van het vliegticket tot de over-
nachting aan wal, van het eten  
tot het programma. Zoals u het 
wenst. Met een prijs op maat. 
Het unieke is dat een arrangement 
niet duurder is als een brainstorm-
sessie op de hei in Nederland!
In welke omgeving zouden u en 
uw team tot de meest vernieuwde 
ideeën komen? Op de hei in 
Nederland of al varend langs  
de rotskusten in Zuid-Frankrijk?

Pact 
Er wordt gedurende uw aanwe-
zigheid in Zuid-Frankrijk een Pact 
gesloten. Problemen binnen 
een organisatie worden in kaart 
gebracht. Er wordt aangezet tot 
actie en de deelnemers gaan een 
commitment aan om ervoor te zor-
gen dat de knelpunten binnen een 
bepaalde tijd ook daadwerkelijk 
opgelost zijn.

Alle deelnemers krijgen na afloop 
iets tastbaars mee naar huis. In een 
uitgebreid verslag staat gedetail-
leerd beschreven wat er gebeurt 
op de White Spirit: de interactie  
tussen de deelnemers, de groeps-
dynamiek, feedback en u ont-
vangt sfeerfoto’s.

De programma’s worden gefa-
ciliteerd en samengesteld door 
Ron de Rooij en Arie Huisman. Aan 
boord zijn voldoende middelen 
aanwezig zoals flip-over, printer, 
scanner en wifi.

Interesse? Neem dan vandaag 
nog contact op!
Ron de Rooij: 06 – 39 466 224
Arie Huisman: 06 – 15 014 582

Vrijblijvende info en  
reserveringen: 

www.whitespirit.nl

Unieke brainstormsessie

Dit arrangement is niet duurder  
als een brainstormsessie op de  
hei in Nederland!

Ron de RooijArie Huisman


