
 
 
Persbericht: 
 
Nadenken over de reis van je leven, in Afrika. 
Discover! biedt drukke professionals een unieke trainingsreis in Ethiopië, met als thema: wat 
wil ik van mijn (werkbare)leven maken?  
 
Anno 2011 nemen werknemers steeds minder genoegen met werk dat hun eigenlijk niet 
goed past. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2008 en 2009 ongeveer 10% van de 
beroepsbevolking switchte naar een ander beroep. Een andere oorzaak van de grote groep 
loopbaan-switchers is de financiële en economische crisis, die mensen confronteert met het 
feit dat de zekerheid van een baan kleiner is dan gedacht. Daarbij willen velen niet direct zo 
snel mogelijk weer een andere baan, maar vragen ze zich af: wat wil ik zelf eigenlijk? 
 
Weg uit de waan van de dag 
Discover! speelt in op deze ontwikkelingen met een training voor drukke professionals die 
worstelen met werk en/of andere levensvragen. De organisatie biedt deelnemers de kans 
even helemaal weg te zijn uit hun dagelijkse omgeving en zo te onderzoeken wat ze willen 
met hun loopbaan.  
Discover biedt een training en een reis ineen in een vreemde, maar inspirerende omgeving: 
Ethiopië. In de training komen vragen aan bod als wie ben ik (identiteit), wat wil ik (wens) en 
wat kan ik (talent)? Daarbij sta je zelf voorop, je leven is een reis in de tijd, met veel 
mogelijkheden en kansen. En hoe ga je die reis zo interessant en vervullend mogelijk 
maken? 
 
Ethiopië  
De reis gaat door het noorden van Ethiopië. Ethiopië is een ideale omgeving: volkomen 
anders dan wat mensen gewend zijn, kleurrijk, met een schitterende natuur en een heerlijk 
klimaat, voortreffelijk eten en een rijke cultuur. Het programma duurt ruim een week, en 
verloopt in een groep van 6-10 personen. 
Deelnemers komen tijdens de training enkele keren bij Ethiopiërs thuis, en gaan met hen 
samen aan het werk. Het hoogtepunt is een trektocht door de verbluffende Simien 
Mountains, een nationaal park dat op de Werelderfgoed lijst staat van UNESCO. 
 
Financieel advies  
Discover! wil dat het niet alleen bij dromen en plannen blijft. Een van de twee trainers is 
gespecialiseerd in financiële persoonlijk planning, en kan na afloop de deelnemers adviseren 
over de financiële haalbaarheid van hun toekomstplannen.  
 
Vertrekdata in 2011 in september, oktober en november  
 
Meer weten? 
Wij nodigen u van harte uit voor een Informatiebijeenkomst  op donderdag 
14 juli a.s. van 20 -21.30 uur, Leiderschapshuis, Soestdijkerweg 12a, Den 
Dolder. Route: www.leiderschapshuis.nl/contact. 
 


