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M +31 638 301 079 

www.sami-training.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van SAMI-training. Deze uitgave mag niet gebruikt worden als lesmateriaal binnen het onderwijs 
of andere organisaties zonder schriftelijke toestemming van SAMI-training. Eventuele toestemming is niet 
overdraagbaar aan derden.   
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SAMI–Pelgrimages - "True leaders reflect and act" 
 
 
SAMI-ADAGIUM 
"Het is jouw enige opdracht als leidinggevende om het volledige individuele en collectieve potentieel dat jouw 
organisatie rijk is aan de oppervlakte te brengen." 
 
Tegelijkertijd is dit adagium ook te vertalen naar de ‘niet-leidinggevende’. We staan als mens immers allemaal 
voor dezelfde opgave: hoe regisseren we ons dagelijks leven op zo’n manier dat we recht doen aan wie we zijn 
én aan wie of wat we willen en/of kunnen worden.  
Deze onthulling, invulling en vervulling vraagt om persoonlijk leiderschap. 
 
SAMI-pelgrimages zijn bedoeld voor mensen die in hun professionele en/of hun persoonlijk leiderschap 
fundamentele stappen willen maken. In deze brochure worden met de term leidinggevende beide doelgroepen 
bedoeld. 
 
AANLEIDING 
Iedereen weet uit ervaring dat het dagelijks leven 
ons met regelmaat trakteert op storingen, last  
en/of gedoe. In wat voor vorm deze zich ook  
aandienen, je wordt voortdurend uitgedaagd  
passende antwoorden te (leren) geven.  
 
Omdat jij je verantwoordelijk voelt en ambitieus  
bent, wil je leren hoe je een vervolgstap kunt  
maken en hoe jij je handelingsbekwaamheid als  
leidinggevende kunt vergroten. 
 
DOELGROEP 
De training is bedoeld voor leidinggevenden. Zij lopen aan tegen- of herkennen belemmerende patronen, zij 
voelen de noodzaak en hebben de ambitie deze te doorbreken en willen een fundamentele ontwikkelstap 
zetten.  
Hoe dan ook, zij willen een hogere graad van leidinggeven bereiken. 
 
DOEL PELGRIMAGE 
Jouw doel moet zijn: ‘ik ga mijn actuele leervragen, mijn leiderschapstriade en de bedoelde en onbedoelde 
effecten die ik bij anderen oproept, centraal stellen’.  
Hierdoor word jij je bewust van- en krijg je inzicht in je (on)handige gedrag, schep en neem je ruimte voor het 
ontwikkelen en het oefenen van gedragsalternatieven en ontwikkel je al doende een volgende graad van 
leidinggeven.  
 
Je volgt daarin een pad van reflectie, bewustwording, inzicht, erkenning, acceptatie, verzoening, groeien, leren, 
ontwikkelen, nieuwe acties én succes. Diepgaand, soms confronterend, altijd liefdevol en ongelofelijk 
inspirerend. En na afloop zeg je zeer waarschijnlijk zoals zovelen voor jou: ‘had ik dit maar eerder gedaan’. 
 
Het is ons doel het SAMI-adagium waar te maken.  
We ‘dompelen’ je daarom onder in de thematiek van leiden<->volgen. 
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DUUR 
Een SAMI-pelgrimage duurt 7-dagen en bestrijkt een periode van ongeveer 3 maanden.  

• Dag 1 vindt in Nederland plaats. Hierna krijg je ‘het werkboek Persoonlijk Leiderschap’ mee. Je wordt 
geacht een aantal uren gerichte aandacht aan je autobiografie te besteden als opmaat tot de 
pelgrimage. 

• Dag 2 t/m 6 vinden in Sapmi (Zweeds Lapland) plaats. Na de pelgrimage krijg je het SAMI-action-
statement mee. Ook hier wordt je geacht een aantal uren aandacht aan te besteden als opmaat tot 
dag 7. 

• Dag 7 vindt in Nederland plaats.  
 
SAMI-BEPROEVING 
Om een helder beeld van jouw leiderschapsprofiel te krijgen, halen we je enigszins uit je ‘comfortzone’. Je 
wordt met je teamgenoten voorbereid en uitgedaagd een paar dagen de wildernis in te trekken en veilig weer 
terug te komen. 
 
Deze beproeving, de natuur, het SAMI-programma, onze opdrachten en interventies bieden je niet de houvast 
die je gewend bent. Het zorgt ervoor dat jouw specifieke manier van leidinggeven én teamlid zijn, met alle 
handigheid en onhandigheid die daarin meekomt, enigszins uitvergroot en daardoor kraakhelder wordt. 
 
Je wordt gedwongen opnieuw en anders naar jezelf te kijken. Het masker gaat af. En of je wilt of niet, dan 
toont zich wat jij ‘in je rugzak’ meebrengt. Het reflecteren op- en aanvaarden van en je verzoenen met deze 
‘waarheid’ biedt gegarandeerd nieuwe ruimte. 
 
 

 
 
 
 
 

En daar, precies op dat punt, 
leggen we de verbinding met je leervragen  

en kan de mist optrekken. 
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SAMI-LEIDERSCHAPSTRIADE 
Om dit reflectie en actieproces te stroomlijnen is de SAMI-leiderschapstriade ontwikkeld. Dit instrument vormt 
het hart van het SAMI®-model en biedt een gemeenschappelijke ‘taal, grammatica en interpunctie’. Het maakt 
helder waar jouw manier van leidinggeven uit voortkomt, welke (on)gewenste effecten het sorteert en welke 
stappen je dient te maken om een hogere graad van leidinggeven te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMI-LEIDERSCHAP 
Leidinggevenden die een hoge graad van leidinggeven bereikt hebben, beschikken over het vermogen 
autonomie in medewerkers te ontwikkelen én over het vermogen hechte verbindingen te smeden tussen 
medewerkers. Zij zijn in staat een complex netwerk van verbindingen te weven tussen zichzelf, de 
onderwerpen die actueel zijn en hun medewerkers, zodat zij als collectief de missie van de organisatie waar 
kunnen maken. 
 
VERTREKPUNT TRAINING 
Jouw ontwikkelvragen op organisatie, team en/of persoonlijk niveau vormen het startpunt van de SAMI-
pelgrimage. Deze hoef je niet kraakhelder te hebben. Tijdens de eerste trainingsdag, die in Nederland en 
ongeveer 6 weken voorafgaande aan de SAMI-pelgrimage plaatsvindt, besteden we hier ruim aandacht aan. Uit 
de informatie die dit oplevert, en met behulp van een autobiografisch onderzoek, scherp jij je leervragen aan. 
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KARAKTER TRAINING 
We zijn te gast bij Kallsedets Fjällcenter. Deze camping ligt aan de rand van Skäckerfjällens Naturreservat 
(Zweeds Lapland). Vanuit dit basiskamp bereiden we je intensief voor op de SAMI-beproeving: In de zomer en 
herfst trekken we te voet- en in de winter (indien we het geregeld krijgen) op de hondenslee de bergen in. 
Waar je ook voor kiest, het wordt adembenemend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Tijdens de SAMI-pelgrimage maken 
deelnemers het proces van autonoom 

(leren) zijn in verbinding met anderen 'aan 
den lijve' mee. 

Zij leren de kracht van het interne kompas 
kennen, ervaren de fases van 

teamontwikkeling en leren welke 
teamcompetenties noodzakelijk zijn om 

überhaupt een team te worden. 

En natuurlijk krijgen zij zicht op hun rol als 
teamlid én leren welk gedrag de 

leidinggevende dient te vertonen om het 
team een fase verder te brengen. 

Zomer / herfst 
 

Hoe dan ook …  
een adembenemend avontuur! 

 

Winter 
 

Met recht ‘a change and chance  
of a lifetime’! 
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WERKWIJZE 
De SAMI-pelgrimage is ontworpen vanuit onze didactische principes. 
Dit veronderstelt dat wij erop uit zijn om het punt waar jij jezelf in een bepaalde mate klem zet ‘los te maken’ 
en je te begeleiden in het opgang brengen, opgang houden en uitbouwen van gedragsalternatieven. Dat doen 
we in een mix van training, coaching en teamcoaching. 
 
RESULTAAT 
SAMI-training is in veel opzichten onconventioneel. Dat vertaalt zich ook in onze opvatting over resultaten. 
Misschien verrassend, maar geheel conform de geest van SAMI-training doen wij geen harde uitspraken over 
de te bereiken resultaten.  
Jij bent immers zélf verantwoordelijk voor het formuleren en bereiken van de door jou gewenste resultaten. 
Immers, als wij het eigenaarschap, dus het leiderschap, voor jouw resultaten overnemen, ontnemen we jou je 
leerkansen. 
 
Hoewel wij 100% partner zijn, nemen wij dit eigenaarschap niet over. Wel dagen we je, vanuit je leervragen, 
consequent uit doelen en resultaten scherp te formuleren. We benoemen, spiegelen en confronteren zo zuiver 
mogelijk of dat wat zich afspeelt in lijn is met jouw geformuleerde doelen. 
We zetten alles in wat we met ons meedragen om deze resultaten te bereiken waarbij we ons realiseren dat 
onze inbreng van een andere orde moet zijn dan datgene wat jijzelf behoort te doen.  
 
Deze vormgeving brengt een enorme verdieping in je leiderschapsprofiel. We durven te stellen en hebben 
ervaren dat leidinggevenden die dit afstemmingsproces aandurven, hoogwaardige bekwaamheden leren om 
een duurzame toekomst voor zichzelf en/of hun team en zelfs hun organisaties te creëren. 
 
VOORWAARDEN 

• De pelgrimage is zeer toegankelijk. Toch vraagt het programma, bij een normale gezondheid, om een 
lichte fysieke voorbereiding. 

o Voor alle SAMI-pelgrimages geldt dat je met een redelijk gemak 6 km met een rugzak van 
15/20 kg kunt lopen.  

o Je wordt geacht het veiligheidsprotocol te kennen en te volgen. 
o Je wordt geacht de uitrustingsadviezen te kennen en te volgen. 

Tijdens de eerste trainingsdag in Nederland wordt je volledig voorbereid op dat wat komen gaat. 
• De omgeving vraagt in verband met de veiligheid veel discipline en concentratie. Er is een 

risicoanalyse gemaakt waar een aantal gedragsregels uit volgen. Deze nemen we nauwgezet door en 
je wordt geacht je er aan te houden. 

• Een eventuele sportkeuring valt onder de eigen verantwoordelijkheid. 
• Medicijngebruik of eventuele medische aandoeningen dienen voorafgaande aan de SAMI-pelgrimage 

kenbaar gemaakt te worden aan de SAMI-begeleiders. 
• Basale kennis op het gebied van leidinggeven en voldoende ik-sterkte wordt verondersteld. 
• Voor de SAMI-pelgrimage gelden de algemene voorwaarden van SAMI-training. 
• Meer details volgen tijdens de voorlichtingsavond en voorbereidingsdag. 
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SAMI-BEGELEIDERS 
Pieter Gilhuis of Wennie Roestenberg of Irene Verburg  (SAMI-trainer, mentor, consultant)   
Servaas Klute (SAMI-trainer, coach, teamcoach, consultant)  
Er wordt indien noodzakelijk gebruik gemaakt van gasttrainers. 
 
MIN/MAX AANTAL DEELNEMERS 
Min 5 / max 8. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFOAVONDEN SAMI-PELGRIMAGES  
Via Linkedin, Facebook en/of www.sami-training.com worden de informatieavonden aangekondigd. 
  
DATA SAMI-PELGRIMAGES 2019 
 

9 februari: dag 1 

27 maart t/m 1 april: dag 2-6 

25 mei: dag 7 

Winterpelgrimage 2 

14 juni: dag 1 

11-15 juli: dag 2-6 

16 augustus: dag 7 

Zomerpelgrimage 1 

14 juni: dag 1 

18-22 juli: dag 2-6 

17 augustus: dag 7 

Zomerpelgrimage 2 

1 juni: dag 1 

5-9 september: dag 2-6 

18 oktober: dag 7 

Herfstpelgrimage 1 

1 juni: dag 1 

12-16 september: dag 2-6 

 

     Herfstpelgrimage 2 

 

Tijdens de 
Herfstpelgrimage 2014 
viel deze ervaring ons 

ten deel. 

Toeval of niet? 

Hoe je er ook over 
denkt … het was een 

onvergetelijke 
ervaring. 
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KOSTEN  
€ 3010,- p/p (exclusief btw, exclusief vlucht Schiphol<>Trondheim (No).)  
(inclusief verblijfskosten en transport ter plaatse) 
Voor privépersonen, het onderwijs en de zorg geldt een ander tarief. 
 
Nb. *De winterpelgrimage heeft een toeslag van €1000,- voor huur van stuga's, winterkleding, sneeuwschoenen, 
pulka’s en sledehonden. 
 
Nb. SAMI-pelgrimages kennen ook een in-company variant. 
 

 


