
Effectief vergaderen 
maar dan anders… 

Bent u binnen uw organisatie al bezig met de strategie voor de komende maanden? Bezig met het 
plannen van de zogenoemde “hei” dagen om het beste uit uw team en bedrijf te halen? 

Waar ligt uw focus op: Omzet verhoging? Werknemers beleving? Klant ervaring? Of een 
combinatie? Wat ook uw hoofddoel mag zijn, een goed uitgedacht strategisch plan is hierin 
onmisbaar. Brainstormen, plannen, keuzes maken, actie ondernemen is van eminent belang. 

Leiderschap 

Ik woon en onderneem sinds enige tijd weer in mijn thuisland 
Suriname. De afgelopen jaren waren voor mij één grote 
ontdekkingstocht naar mijzelf, naar mijzelf als ondernemer en 
naar mijn land. En ik zal u vertellen, het was en is nog steeds 
geweldig. 

Als leiderschap trainer, spreker en coach heb ik mooie 
opdrachten mogen doen en ben ik mijn eigen event concept 
begonnen met de goed aanslaande Inspiring Speaking Events. 
Een prachtig zakelijk en persoonlijk netwerk heb ik opgebouwd 
en geweldige trainingslocaties leren kennen en ervaren. Zowel in de stad Paramaribo als in de 
groene binnenlanden van Suriname kan je met groepen terecht om diverse teambuilding-, 
brainstorm-, strategische sessies te doen in combinatie met avontuurlijke ontspanning. In Suriname 
maken veel lokale organisaties hier dankbaar gebruik van met hun teams. 

Wilt u effectief vergaderen in 2018 maar dan anders? 

Denk eens aan een strategische, teambuilding of brainstorm incentive in het prachtige, tropische 
Suriname. Voor nagenoeg dezelfde prijs als een 4 daagse hei sessie in Nederland of België kan u 
met uw team een avontuurlijke incentive in de tropen hebben. Een beloning voor het harde werken 
van het afgelopen jaar. Ook is het mogelijk om tijdens uw verblijf hier, een netwerk/uitwisselingsdiner 
of -lunch te arrangeren met uw Surinaamse vakgenoten. 

Wist u dat: 

• Suriname voor zeker 95% uit Amazone jungle woud bestaat. 
• Dat veel Surinamers, die opgeleid zijn in Nederland, hier met alle plezier wonen en werken. 
• Er een groot netwerk aan goede professionals is die uw incentive nog effectiever kunnen maken. 
• Een week verblijven in Suriname qua prijs zeker vergelijkbaar is met een 4 daagse hei sessie. 
• Vergaderen in de tropen uit uw comfort zone is en dus nieuwe inzichten en inspiratie brengt. 
• Iedereen in Suriname tot diep in het binnenland Nederlands praat. 
• We het lekkerste en meest gevarieerde eten van Zuid Amerika hebben. 
• We een ontzettende gunstige Euro koers hebben. 
• Er rechtstreekse vluchten van Amsterdam/ Curaçao naar Suriname gaan. 
• Ik inmiddels gedegen ervaring heb met het organiseren van events en het vinden van unieke 

locaties in en buiten mijn netwerk. 
• Uw programma geheel op maat naar uw wensen wordt samengesteld. 



Ervaren is geloven dus wellicht wordt het tijd voor uw eerste incentive naar het 
prachtige Suriname! Heeft u vragen en of wilt u een op maat programma 
opvragen? Mail mij dan direct op retreats@clipconsultancy.com 

Ik verwelkom u graag in het mooie, warme Suriname. 

Ruth Sinkeler 
Personal Email: ruth@clipconsultancy.com 

Mobile: +597-8930743 
www.clipconsultancy.com 
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