
Andere Kijkdagen bij de Deelgenoot 
Pas op de plaats om met nieuwe inzichten, energie of plannen door te gaan 
 

Behoefte om nieuwe ideeën op te doen? Los van de waan van de dag ruimte te hebben voor 
ontwikkelwerk? Te sparren over je dilemma’s? Of na te denken over een volgende stap? De tekst voor je 
website te schrijven? Nieuwe inzichten op te doen? Je los te maken van de haast? Wat je behoefte ook is, 
een andere omgeving in combinatie met tijd geeft altijd een Andere Kijk! 

De belangrijkste ingrediënten van de Andere Kijkdagen zijn ruimte en ontspanning in een klein 
gezelschap van 5 tot 10 personen. Omdat wij erin geloven dat juist in de ruimte nieuwe inzichten 
ontstaan en dat loslaten het begin is van nieuwe plannen. Op het fijne erf van de Deelgenoot heb je je 
eigen plek en kies je zelf aan welke onderdelen uit het keuzemenu van activiteiten je deelneemt.  

Daarnaast is de interactie met je deelgenoten een belangrijke bron van leren én plezier! 

 

Wat kun je verwachten?  
Op maandag check je vanaf 16 uur in en maak je tijdens het diner kennis met je 
deelgenoten. Tijdens je verblijf heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan 
verschillende activiteiten.  

 
Wij bieden je een mix van ontspanning en professionalisering aan. Denk daarbij aan: 

 Andere Kijksessies rondom een ingebracht vraagstuk 
 Doordenkopdrachten gericht op reflectie en planvorming 
 Workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling of teamwork 
 (Wandel)coaching 
 Kookworkshop 
 Muziekworkshop 
 En verder ruimte en tijd om een kampvuur te bouwen, te tekenen/schilderen, te 

wandelen/fietsen, hout te hakken. Neem vooral ook je eigen project of activiteit mee! 
 
Op een bord in de boerderij zie je een keuzemenu. Daarop zijn activiteiten ingevuld die je zowel 
individueel als groepsgewijs kunt doen én bestaat de mogelijkheid zelf activiteiten in te vullen waar 
anderen bij aan kunnen haken. Natuurlijk kun je ook lekker je eigen gang gaan, los van de anderen. 
 
Op donderdagavond zwaaien we je na het diner weer uit.  
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Waar verblijf je? 
Je hebt van maandag tot donderdag een tweepersoonskamer inclusief badkamer * voor jezelf. Met z’n 
tweeën komen mag natuurlijk ook. Voor het eten wordt gedurende alle dagen gezorgd. 
 
Er zijn zeven kamers beschikbaar.  
Zie dedeelgenoot.nl om alvast even een beeld te krijgen. 
 

Wanneer en kosten 
Wij organiseren op drie momenten in het jaar Andere Kijkdagen. 
In 2022 is dat:  

 Van 28 tot en met 31 maart 
 Van 11 tot en met 14 juli 
 Van 28 november tot en met 1 december 

 
De kosten voor deze dagen bedragen € 625,00 (incl. btw) per persoon inclusief een eigen kamer met 
badkamer*, alle maaltijden, koffie & thee, begeleiding en deelname aan de workshops. 
Als je met z’n tweeën komt en een kamer deelt, is de prijs per persoon € 500,00. 
Drinken en snacks zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar, maar mag je ook zelf meenemen. 
 
* In het vakantiehuisje deel je de badkamer, toilet en een woonruimte met één andere kamer. In de boerderij heeft elke kamer 
zijn eigen badkamer met douche en toilet. In alle kamers is het tweepersoonsbed ook tot twee losse eenpersoonsbedden te 
maken. 
 

Wie zijn wij? 
Wij zijn Ineke (van de Deelgenoot) en Inge (van Andere Kijk). 
Wij zijn schoonzussen en we hebben er lang over gefantaseerd samen iets te doen waar werk en 
ontspanning samenkomen en inmiddels hebben we deze vorm gevonden! Ineke is samen met Peter de 
uitbater van groepsaccommodatie de Deelgenoot en Inge verzorgt vanuit haar bedrijf Andere Kijk 
organisatieadvies en teamcoaching. Onze partners – Peter en Danny – ondersteunen ons tijdens de 
Andere Kijkdagen met hun kookkunsten en muzikale omlijsting. 
 
Ing over Ien 
Ien is een geweldige gastvrouw met oog voor detail. Dat is terug te zien én te voelen in de sfeer die er bij 
de Deelgenoot hangt. Haar oprechte interesse, oog voor anderen en ervaring als coach vertaalt ze in een 
verzorgende houding en in vriendelijk confronterende vragen die je verder helpen.  
  
Ien over Ing 
 Ing is een veelgevraagd teamcoach. Met haar unieke, oprechte benadering weet ze snel tot de kern van 
de zaak te komen en laat ze je een andere manier zien om ernaar te kijken. Ze deinst er niet voor terug om 
te benoemen wat ze ziet, maar met haar opmerkzaamheid, zachte kracht en warme persoonlijkheid 
verliest ze hierbij het individu nooit uit het oog.  
 

Iets voor jou?  
Voor meer informatie en aanmelden mail naar ineke@dedeelgenoot.nl of inge@anderekijk.com.  
Weet je iemand voor wie dit interessant kan zijn, delen is fijn! 
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