
PERSONAL BOARD RETREAT 
12-15 sept special edition PORTUGAL

 [SIS-TER-HOO D]   EEN HELDERE DIALOOG, VAN  VROUW TOT VROUW, OVER WAT JE HINDERT, BINDT EN INSPIREERT

Wie ben jij? 
Je bent een vrouwelijke leider in een 
eindverantwoordelijke positie.  
Je hebt het lef om je potentieel te 
leven, te verkennen wat je sterker 
maakt en de ambitie om in en met je 
werkomgeving echt het verschil te 
maken. Je bent nieuwsgierig naar  
de ander, durft in verbinding het 
moedige gesprek aan te gaan en 
nieuwe perspectieven te verkennen. 

Dear Sister, 
Als FWX alumnae ben je harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan de Personal Board Special 
Edition Retreat in Portugal!  
Benut in deze intensieve dagen de collectieve 
wijsheid van deze tribe van bijzondere vrouwen in 
een prachtige omgeving om je future making 
kwaliteiten te boosten. Voor jezelf en de ander. 
We zijn te gast in het heerlijke huis van Aafke in 
Lagos in de Algarve. We hebben plek voor 8 
deelneemsters. Ben je erbij?!  

Je FWX team 
Aafke Osse & Patricia Becker 
Dialoogmakers

PERSONAL BOARD RETREAT 
Intentie 
Deze PERSONAL BOARD special edition for Alumnae 
neemt je mee naar ‘the next level’ en daagt je uit om 
je future making kwaliteiten te verkennen. Moedige 
gesprekken over de echte sticky issues die je bezig 
houden zijn de basis voor deze collectieve wijsheid 
ervaring. Wees bereid om te inspireren en 
geïnspireerd te worden. 

Sticky issue ter voorbereiding  
We nodigen je uit om van te voren een vraag te 
formuleren die je wilt inbrengen in de tribe. Een sticky 
issue in je carrière, in je bedrijf, een ontwikkelings-  of 
feedback vraag, kan van alles zijn. 

De tribe 
Alle genodigden zijn alumnae van één van onze 
Trusted Dialogue Circles, Female Leadership 
Expeditions en of een executive coaching traject om 
zo een gebalanceerde mix van peers samen te stellen. 
Genodigden komen zowel uit het corporate 
bedrijfsleven, overheid, not for profit organisaties of 
zijn eigenaar van hun eigen bedrijf.

persoonlijke uitnodiging



JOUW INVESTERING 
€ 2.450 voor 4 intensieve TDC dagen + 1  coach sessie vooraf  + 
€ 695 voor 3 overnachtingen + airport shuttle  + vervoer ter plekke  
+ 4 dagen all-inclusive heerlijk Portugees eten & wijn + excursie 

JE VLUCHT 
De kosten zijn exclusief je Transavia vlucht Amsterdam - Faro.  
Graag zelf boeken. Je vliegt samen met de groep.  
Vertrek  HV 5357 donderdag 12 sept 06.05   
Retour  HV 5352 zondag 16 sept 19.50  

DE LOCATIE 
Villa Felicia, Lagos, Algarve, Portugal.  
Het huis heeft 4 prettige slaapkamers en 3 badkamers. Je deelt  
een slaapkamer (aparte bedden). Er is een heerlijk zwembad,  
een tennisbaan en de villa is op 8 min van zee (per auto). 

AANMELDEN vóór  2 aug  maar vol = vol. 
Je ontvangt een aantal reflectie vragen ter voorbereiding en we 
plannen je coach sessie in. Je stuurt je Sticky Issue en input in en 
ontvangt  vlak voor vertrek de Who’s Who met ieders persoonlijke 
verhalen. Interesse? Let’s talk. patricia@futurewomenx.com. 

JE FWX DIALOOGMAKERS 
Patricia Becker +316-51183416 
Aafke Osse  +316-21570311 
www.futurewomenx.com 

   
ARE YOU the BRIGHT  

FUTURE MAKER   
who’s BRAVE ENOUGH  

to CRACK BUBBLEs,  
SLOW DOWN and  

UNLEARN OLD HABITS,  
CONFRONT, EXPLORE and  

RELEARN NEW WAYS,  
FIND UNFORSEEN PERSPECTIVES  

and BE PART of THIS TRIBE  
to WORK on your AND others  

STICKY ISSUES and create  
FUTURE PROOF SOLUTIONS?! 

STEP into this JOURNEY and  
FIND out WHO you are NOW, 
EXPERIENCE WHAT it TAKES  
to be at the HEART of THIS,  

INSPIRE everybody and  
SHARE the TASK.  

BE FOREVER YOUNG at HEART.  

we cha l l enge   
b rave  women  

to  be  mean ing fu l   
f u tu re  maker s

PROGRAM NEED 2 KNOWS 
DONDERDAG 12 SEPT - CONNECT TO THE TRIBE 
08.10  PICKUP @FARO AIRPORT & BREAKFAST & GROUNDING & SETTING SCENE 

4 COLLECTIVE WISDOM & DREAM DINNER 

VRIJDAG 13 SEPT - CONFRONT WHAT HINDERS 
COURAGEOUS CONVERSATIONS & PURPOSE, POWER, POTENTIAL                           

& LOCAL PORTUGESE DINNER! 

ZATERDAG 14 SEPT - DEEP DIVE INTO WHAT ENGAGES 
TRUSTED DIALOGUE ABOUT YOUR FUTURE MAKING QUALITIES AND AMBITIONS 

& LUNCH AAN ZEE & EXPEDITIE & ROOFTOP NEXT STEPS PITCH  

ZONDAG 15 SEPT - WHAT’S INSPIRES & WHAT’S NEXT?!  
UNLOCK YOUR FUTURE FEEDBACK AND FORWARD & LATE LUNCH & Q-TIME 

19.50 TERUGVLUCHT 
	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           LAGOS BEACH
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