
OUT IN AFRICA
Je stapt IN een breed netwerk waar 6 jaar in geïnvesteerd is. IN Afrika wordt je opgenomen IN culturen en IN 

de Afrikaanse manier van verbinden gedurende de trainingen en daarbuiten. Dit gaat ook gepaard met zingen, dansen 

en gezamenlijk eten. IN deze situaties zie je jezelf als in een spiegel aan het werk met de mensen die je traint. 

Daarnaast zie je jezelf in de feedback van je collega’s. Door deze reflectie leer je over jezelf, over je vak en over de 

groepen waarmee je daar en thuis werkt. Deze ervaringen buiten je comfort zone vinden wij  belangrijk in dit train de 

ttrainer programma. 

OUT IN AFRICA 
In Afrikaanse landen werken betekent dat je je moet aanpassen aan wezenlijk andere culturen. Geniet ervan “dat je zelf 

weet dat je van daar niks weet, daarom stel je daar straks ook elke dag zoveel vragen”. Deze nieuwe ervaringen doen 

wat met je en met de groep waarmee je werkt en reist. Je komt jezelf en je groep onherroepelijk een keer tegen. 

Dit is logisch wanneer je zekerheden en automatismen daar soms wegvallen. Je leert je oordeel uit stellen en nóg beter 

te luisteren dan voorheen. Vaardigheden die een leven lang meegaan.

OUT IN AFRICA
Een uniek internationaal train-de-trainer programma 

voor trainers die zichzelf blijven uitdagen

OUT IN AFRIKA 
Werkt professioneel volgens het 70-20-10 principe van Lombardo & Eichinger: Het leereffect (70%) ontstaat UIT 

ervaringen in een context BUITEN je comfort zone. 20% in interactie met collega’s en 10% door studeren. Het effect 

van interactie en klassiek trainen is lager dan het  train-de-trainer programma. 

Dit programma heeft de mix van: training geven en -zien BUITEN  je comfort zone.

WIL JIJ DIE DROOM 

WAARMAKEN? GA MEE!

Je bent een trainer die grenzen durft te verleggen. Die 

buiten bestaande paden durft te bewegen. Die zichzelf blijft 

uitdagen. Die zichzelf met ervaren collega’s durft tegen te 

komen. Die niet in luxe maar back to basic wil werken aan 

duurzaamheid met de lokale bevolking op plekken waar hij 

of zij anders nooit zou komen. Die wil brengen maar ook wil 

halen. Dit alles ondehalen. Dit alles onder begeleiding van twee ervaren 

internationale trainers die 6 jaar in dit gebied werken.
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WIL JIJ IN AFRIKA TRAININGEN GEVEN IN PROJECTEN DIE ER WERKELIJK TOE DOEN? 
WIL JIJ DIE DROOM WAARMAKEN?  GA DAN MEE  MET DIT TRAIN-DE-TRAINER PROGRAMMA NAAR AFRIKA 
OM DIE LEER ERVARING OP TE DOEN!



Aanbevolen door:

PROGRAMMA:

WIL JE GRAAG MEE EN HEB JE VRAGEN?

Bel: 0592-242162  of Mail: info@sjoerddevries

PARTNERS

Bel, mail, stap binnen. We houden ervan om in gesprek 

te gaan over het de train-de trainer programma. We 

vinden het leuk om van je te horen hoe je tegen de reis 

aankijkt.

Bel Sjoerd de Vries 06 27 16 79 38.

- De Rotary Livingstone, 

- De City Council of Livingstone, 

- De Chamber of Commerce, 

- Het Livingstone Institute of Business Engineering Studies, 

- Nekacheya Travel & Tours, 

- Nas Glass Ltd. en het Naleli Woman Initative

Blok A. Utrecht/ Amersfoort  Zaterdag 9 mei 2020 Kennismaking, verwachtingen en briefing.
In dit blok leren we elkaar kennen als collega’s die vanuit verschillende invalshoeken werken met doelgroepen in 

Nederland. Naast de tips die je ontvangt om je reis goed voor te bereiden is het fantastisch om een dag te hebben 

waar je het kan hebben over verwachtingen. Daarnaast wil je ook op deze dag die andere leuke mensen ontmoeten 

die met jou dit avontuur aan gaan.

Blok B. Livingstone, Zambia Vrijdag 26 juni t/m maandag 6 juli 2020  Uitvoering.
In de steedsIn de steeds veranderende context van het hier en nu in Afrika leer je nieuwe wegen om te trainen. Ervaringen en 

kennis die je opdoet deel je. Hierdoor maak je de kennis van de groep groter. Ook bewaak je de belastbaarheid en de 

veerkracht van een groep die veel nieuwe indrukken opdoet. Verder geniet je van het trainen onder de mangobomen, 

van de bevolking en van de natuur om je heen. Apen lopen om je heen en ’s nachts bezoeken olifanten de plekken 

waar je slaapt. Dit alles dicht bij de prachtige Zambezi rivier waar we ’s avonds bijkomen met een biertje en lekker eten.

Blok C. Utrecht/ Amersfoort  Zaterdag 29 augustus 2020  Ervaringen vertalen en oogsten.
HieHier ligt de focus op wat je van Afrika mee neemt in je werk in Nederland. Hoe heb je jouw inzichten vertaald naar je 

dagelijkse praktijk, als aanvulling op je toolbox. Ook is dit blok een vorm van nagloeien voordat we allemaal afscheid 

van elkaar nemen.
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In het train de trainer programma vragen we van de trainers om lef en bereidheid te tonen om nieuwe paden te 

bewandelen. Om samen te kijken naar het zelfde, vanuit andere perspectieven, zodat nieuwe inzichten de ruimte 

krijgen om te landen tijdens het traject. Lef en nieuwsgierigheid zijn krachtige bewegingen die nodig zijn om meer 

van het eigen potentieel zichtbaar te maken. Voor het maak- en werkbaar maken van oplossingen zetten we het 

aanwezige potentieel van de groep in en de kennis en kunde van de twee begeleiders.

AAN WIE GEVEN WE IN ZAMBIA TRAININGEN
In het train-de-trainer programma trainen we samen in Zambia groepen die een steuntje in de rug nodig hebben 

zoals: De Naleli vrouwen, een netwerk van micro krediet onderneemsters, studenten van de Hoogeschool LIBES, 
ambtenaren van de lokale overheid en deelnemers die zich aanmelden via de lokale Kamer van Koophandel.

OUT IN AFRICA
Een uniek internationaal train-de-trainer programma 

voor trainers die zichzelf blijven uitdagen

DEZE TRAINING IS SPECIAAL ONTWORPEN VOOR ERVAREN TRAINERS:
Die zichzelf willen ontwikkelen buiten de gebaande paden en gangbare modellen in NL;

Die ervaring willen opdoen op een ander continent;

Die hun hun vaardigheden willen spiegelen en verrijken samen met collega-trainers;

Die mensen willen trainen die door gebrek aan middelen normaal geen toegang hebben tot  training en scholing.

WAAROVER DROMEN 

ZIJ IN ZAMBIA

Twee internationaal ervaren trainers faciliteren 

Out in Africa: Sjoerd de Vries en Geert Kamps. 

Samen hebben zij meer dan 50 jaar ervaring als trainer, 

coach en consultant. Zij trainen een verscheidenheid 

aan teams, topsporters en directies op meerdere continenten. 

www.sjoerddevries.org  en www.i-ken.nl
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Sjoerd de Vries Geert Kamps



PROGRAMMA:

Ervaring delen Neem contact op voor vrijblijvend advies

Neem contact met ons op of laat een bericht achter.

Systemisch Bureau Sjoerd de Vries

Oosterveld 19, 9451 GV Rolde

The Netherlands

0031 (0) 592 242162

E-mail: sjoerd@sjoerddevries.org

Bel: 0592-242162  of Mail: info@sjoerddevries

Met genoegen delen we onze ervaring over het gebied 

waar deze training plaats vind.

Bel ons: 

Sjoerd de Vries 06 27 16 79 38  

Geert Kamps 06 25 05 26 95.

PLANNING VAN DE REIS EN HET PROGRAMMA IN AFRIKA

Vrijdag 26 juni:       reis Schiphol - Johannesburg. Hotelovernachting dichtbij Tambo Int. Airport.

Zaterdag 27 juni:  reis Johannesburg - Livingstone, Zambia. Installeren in de Lodge.

Zondag 28 juni:      bezoek aan een lokaal vrouwen project en excursie naar de Victoria Falls.

Maandag 29 juni: in twee groepen trainingen geven (Naleli, LIBES en City Council.

Dinsdag 30 juni: idem.

WWoensdag 1 juli: rustdag. Game drive in Chobe National Park, Botswana. Incl. overnachting.

Donderdag 2 juli: rustdag. Terugreis vanuit Botswana, bezoek aan de rieten stad van de Koning.

Vrijdag 3 juli:    training geven aan jonge ondernemers in Livingstone.

Zaterdag 4 juli:   werkbezoek aan warenmarkten, het Naleli Cycling project en de stad Livingstone.

Zondag 5 juli:    meeting met o.a. de Rotary. Terugreis Livingstone - Johannesburg - Amsterdam.

Maandag 6 juli:   aankomst Schiphol in de loop van de ochtend.

Met onze partners afgestemde planning. Het programma kan op Afrikaanse wijze veranderen! 
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Voor de lokale overheid trainen we ambtenaren die meerdere organisatievraagstukken kunnen voorleggen. 

Elk vraagstuk is een uniek startpunt voor het vinden van een nieuwe oplossing. We verdelen ons, na overleg over 

de organisatievraagstukken, en kijken wat we uit onze rugzakken kunnen halen voor een passende training. 

Hier inspireer je, verbind je en betrek je mensen in een dynamische Afrikaanse omgeving. Op deze wijze hebben 

we de laatste zes jaar een goede relatie opgebouwd met de lokale overheid en met de lokale politici. 

De Kamer van Koophandel, de Rotary en banken werken als intermediair om kruisverbindingen the maken tussen de 

lokale projecten en nieuwe partners. De kleine, startende bedrijven werken als economische eenheden door van 

elkaar te leren. Het onderwijs start met het ondersteunen van de nieuwe ondernemers zonder vooropleiding. 

De lokale politiek en het Koningshuis helpen door projecten in het openbaar te steunen met woord en daad. Lokale 

televisie- en radiostations geven de projecten beeld en een stem. Lokale kunstenaars geven kleur aan het geheel.

OUT IN AFRICA
Een uniek internationaal train-de-trainer programma 

voor trainers die zichzelf blijven uitdagen

Als trainer train je de deelnemende partijen van het fietsproject van de stichting Flow and Go. 

Die zorgen er voor dat vrouwen voor hun bedrijf een fiets op afbetaling kunnen kopen.  

Zo zijn ze uren vroeger op de markt met hun waar. Eén van de partijen is de LIBES Hoogeschool. 

Daar train je studenten die het fietsproject mede vorm geven.

IK GA TRAINEN IN 

AFRIKA!

Trainingen openen ogen en voegen aan de dagelijkse 

praktijk iets toe. Het geleerde wil het liefst morgen gebruikt

worden. In onze trainingen werken we met de 

organisatorische- en maatschappelijke vraagstukken van 

onze deelnemers die in het hier en nu spelen. 

Je kan je je hier niet op voorbereiden omdat je niet weet 

wwat voor vragen op je af komen.
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In Zambia train je met je collega’s en je begeleiders de Naleli vrouwen die meer dan 500 bedrijfjes zijn 

gestart in 6 jaar. Ze werken samen als elkaars ambassadeurs en dwingen respect af in de regio.



OUT IN AFRICA
Een uniek internationaal train-de-trainer programma  voor trainers die zichzelf blijven uitdagen

WAT KOST HET:

Bel: 0592-242162  of Mail: info@sjoerddevries

INVESTERING
De kosten van het totale train-de-trainer programma zijn opgebouwd uit 4 elementen:

TdT programma *   Twee trainers, Blok A Blok B en Blok C                     € 3.275,=

ANBI afdracht          Donatie van 10% van post 1 aan Flow and Go Foundation  inclusief

Reis & verblijf **        Kosten 10 dagen reis en verblijf in Afrika             € 2.000,=

Excursies***             Alle excursies in Zambia en Botswana             €     300,=

TTotale investering                                      €  5.575,=

*   De prijs van de training is exclusief btw, de andere prijzen zijn inclusief btw

**   In deze kosten zijn de vliegtickets AMS _ JNB - LVI retour, de overnachting in Johannesburg, het visum, 

  alle overnachtingen in Zambia, eten alle niet alcoholische consumpties en lokaal transport opgenomen.

-   Deelnemers boeken zelf hun vliegtickets en overnachting in Johannesburg op de vastgestelde data.

-   De prijzen van vliegtickets variëren: de totaal prijs kan hoger en lager uitvallen dan aangegeven.

-   Onze partner Business Booking International, www.bbih.nl heeft ruime kennis en ervaring met het boeken 

    van deze tickets en adviseren over tickets en verblijf.

-   Het verblijf in Zambia wordt door sjoerddevries.org  voor de deelnemers geboekt

***   Deelname aan excursies wordt aangeraden. Ze zijn in het programma ingebouwd, maar niet verplicht.
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