
Winterpelgrimage
"Een training persoonlijk en functioneel leiderschap
 die z'n gelijke niet kent."

2022



‘True leaders reflect and act’

Attitude - de sleutel tot Meesterschap
Werken aan sociale systemen
Vaardigheden
Kennis van sociale systemen

De SAMI-winterpelgrimage is een 7-daagse ervaringsgerichte training
persoonlijk en/of functioneel leiderschap. Bedoeld voor mensen die leiding
(willen) geven AAN sociale systemen zoals organisaties, teams, individuen.
Deelname betekent dat je beschikt over een gezonde dosis ambitie en dat je
bereid bent om bewaarheidende en bezielde gesprekken te voeren over je
persoonlijke ontwikkelpunten. 

Jouw stijl en graad van leidinggeven staan tijdens de SAMI-pelgrimage centraal.
Deze worden bepaald door ‘wat er in je werkt’ (karakter, aanleg, voorkeuren,
aangeleerde mechanismen, attitude, etc.). Een hogere graad van leidinggeven
bereiken vraagt om een diepgaand reflectie en actieproces. Om dit proces te
stroomlijnen maken we o.a. gebruik van de SAMI-spiegeltriade. Dit instrument
biedt een gemeenschappelijke ‘taal, grammatica en interpunctie’ voor
(persoonlijk en functioneel) leiderschap.

Gedurende een SAMI-pelgrimage word je ondergedompeld in de volgende
betekenisgebieden:

 
Daarmee komt er niet alleen iets in je los, maar in de onderdompeling word je
direct uitgenodigd om met nieuw gedrag te oefenen. Hierdoor komt er een
nieuw scala aan bewegingen in jou op gang. Je ervaart direct wat dit nieuwe
gedrag je oplevert.
Als deze beweging een kritische massa bereikt heeft, ontstaat er een
opwaartse ontwikkelspiraal en ben je de weg naar een hogere graad van
leidinggeven ingeslagen. Het meedoen aan dit unieke avontuur betekent
ontwikkelen en groeien als mens en dus als professional. In deze wildernis en
met dit programma zijn dat de enige opties.

Nb: voor de helderheid; het is geen survival.

 



Krachten bundelen
Samen met een groep gelijkgestemden (5 tot 8 personen) maak je een proces
van teamontwikkeling door. In de ongerepte Zweedse natuur – waar de
taakafhankelijkheid groot is – is het formeren van een team noodzaak.
Functies, taken en verantwoordelijkheden zullen verdeeld worden. Veiligheid
voor alles! We moeten op elkaar kunnen terugvallen. Dat lukt alleen als er een
hoge mate van samenwerking ontstaat.

Als jij van een groep mensen een team wilt maken, zal je die groep door een
aantal fases heen moeten leiden. Jij dient elke fase methodisch didactisch
vorm te geven én je zal in elke fase een specifieke stijl van leidinggeven
moeten hanteren. Dit is noodzakelijk omdat het zich vormende team kritische
teamcompetenties zal moeten ontwikkelen. Maar dan moet je wel weten
welke.
Tijdens de SAMI-pelgrimage leid ik de groep door deze fases en laat ik je deze
stijlen zien. Hierdoor ga jij daadwerkelijk ervaren wat ervoor nodig is om een
hecht team te smeden en hoe je eigenaarschap, zelfsturing en zelforganisatie
vrij kunt maken in je eigen team.

 
SAMI-concept
De SAMI-pelgrimage is de praktische vormgeving van het SAMI-concept. 
Dit is een universeel en integraal concept voor organisatie-, leiderschaps-,
team- en persoonlijke ontwikkeling. Al 20 jaar beproefd en getest in allerlei
sectoren (zelfs in Japan).
Gekscherend gezegd: “het is een universeel begeleidingsconcept voor sociale
systemen geschikt voor de ontwikkeling van kinderen tot multinationals en
alles wat ertussen zit”. 

“Een maand na de winterpelgrimage in Lapland kijk ik terug op de impact die deze
training heeft gehad op mijzelf en op mijn leven en die is gigantisch. Ik heb in 2
maanden tijd een pad afgelegd naar diepere zelfregie en volwassenheid zoals me
dat nog niet eerder was gelukt. Het is de diepgang van deze training die zo
doeltreffend werkt. Ik heb het idee dat hiermee automatisch alle ruis uit mijn werk-
en privéleven is gedrukt. Dit is een absolute aanrader voor mensen in het onderwijs
en bedrijfsleven, maar niet minder voor zelfstandig ondernemers die vanuit zuivere
zelfregie transparant 1 op 1 hun product willen afleveren aan hun klanten en voor
dromers die hun dromen willen laten leven door te wortelen in een vruchtbare
grond. En wat een gave trip met 8 geweldige mensen!!!”



Programma 
Dag 1 | De aftrap | 26 februari 2022 |  Locatie: Nederland 

Jouw leer- en ontwikkelvragen staan tijdens de SAMI-pelgrimage centraal. 
Tijdens de eerste trainingsdag besteden we hier – naast de kennismaking,
veiligheid, uitrusting en overige zaken – ruim aandacht aan. 
Je ontvangt het boek en het werkboek Leiderschap, laat liefde stromen. Als
aanloop naar Sapmi (Zweden) word je geacht hier een aantal uren gerichte
aandacht aan te besteden. Je zult merken dat je leervragen zich hierdoor
aanscherpen en verdiepen.

Let op! Jij bent zélf verantwoordelijk voor het formuleren van je leervragen en
het bereiken van de door jou gewenste resultaten. Als wij het eigenaarschap,
dus het leiderschap, van jouw resultaten overnemen, ontnemen we jou je
leerkansen. 

Dag 2 t/m 6  | Je sprong in het diepe | 30 maart t/m 4 april 2022 | Locatie: Zweden

In Sapmi gaan we kijken hoe deze vragen zich verhouden tot het SAMI-concept en
waar de sleutel tot ontwikkeling zich voor jou bevindt. 

We zijn te gast bij Fjällnäs Camping and Lodges in de gemeente Tänndalen. Deze
camping ligt aan de oever van Malmagenmeer (Zweeds Lapland).

Vanuit dit basiskamp bereiden we je intensief voor op een tocht en verblijf in de
winterse wildernis. Sneeuwschoenen, pulka’s (slee), perfecte kleding en schoeisel
worden geregeld. Mogelijk maken we ook een hondensledetocht en mogen we het
noorderlicht aanschouwen.

De ervaring leert, dat het sowieso adembenemend wordt.

Dag 7 |  De finale | Datum: 29 april 2022 |  Locatie: Nederland

Ook nu word je geacht een aantal uren aandacht te besteden aan jouw SAMI-
action-statement. Het is de opmaat tot je succes. Je zet al je inzichten,
bewustwording en eyeopeners om in een actieplan.

https://sami-training.com/prachtige-recensie-nbd-biblion/
https://fjallnascamping.com/


Randvoorwaarden
Tijdens dag 1 gaan we uitvoerig in op allerlei randvoorwaarden. 
Denk aan de te volgen corona-adviezen per land; de veiligheid, de uitrusting;
informatie voor het thuisfront; bereikbaarheid; de risicoanalyse; de fysieke
voorbereiding; en nog veel meer.

De pelgrimage is voor iedereen met een normale gezondheid toegankelijk.

Voor de SAMI-pelgrimage gelden de algemene voorwaarden van SAMI-training.

Je wordt geacht een vrijwaringsformulier te ondertekenen.

Mocht je prangende vragen hebben, neem dan contact op of kom naar de
informatieavond.

Bij een lockdown van een van de betrokken landen, ontvang je je investering
terug.

 
SAMI-begeleiders
Servaas Klute is pelgrimageleider, trainer, coach, teamcoach.
Er gaat een assistenttrainer mee.

 
€ 4.010,- p/p, inclusief verblijfskosten, transport van Trondheim naar
Fjällnäs, transport ter plaatse, de huur van stuga’s, winterkleding,
sneeuwschoenen, pulka’s en zo mogelijk sledehonden.
De prijs is exclusief 21% btw, 
De prijs is exclusief vluchten Schiphol<>Trondheim (No).

Jouw investering

Inschrijving
De mogelijkheid tot inschrijving sluit op 25 februari 2022
Schrijf je in via de website 

Informatie-avond
31 januari  | Ede | Röntgenlaan 7  | 6711GH  | 19.30 uur
Wil je eerst kennismaken, vragen stellen die zich aan je opdringen?
De koffie staat klaar! Laat even weten dat je komt.

Meer weten over SAMI-training?   

w
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https://www.instagram.com/servaasklute/?hl=nl
https://www.linkedin.com/in/servaasklute/?originalSubdomain=nl
https://www.youtube.com/channel/UCCWPd5X84Z-4L2Ge2XITFMA/videos
https://sami-training.com/inschrijfformulier/
https://sami-training.com/inschrijfformulier/
http://www.sami-training.com/

