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QuestTrek® Ondernemers 
 

De QuestTrek Ondernemers is een unieke leiderschapsreis door 
de Himalaya die je samen maakt met Nepalese ondernemers uit 
succesvolle startups die in de doorstartfase zitten. Samen 
onderzoek je je volgende stap. Wat voor een ondernemer ben je 
in essentie? En wat wil je bijdragen aan de wereld om je heen? 
De machtige natuur daagt je uit en laat je kuiten branden. De 
interculturele uitwisseling is verrassend leerzaam. Door de 
onderlinge gelijkwaardigheid inspireer je elkaar. Je leert over je 
vanzelfsprekendheden, kernwaarden en sterktes en hoe deze 
verbonden zijn met jouw daadkracht als ondernemer. 
 

 

 

De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers. De helft ervan 
bestaat uit Nederlandse ondernemers. Je gaat zes dagen op 
avontuur en trekt door het prachtige Helambu massief in Nepal. 
Onderweg en op locatie vindt doorlopend een bekroond 
coachprogramma plaats: de QuestTrek®. De QuestTreks worden 
begeleid door ICF gecertificeerde Co-Active® coaches en 
MyQuest gecertificeerde QuestTrek® coaches. 
 
De toon is ontspannen. Er wordt gelachen en genetwerkt. Er is 
tijd voor jezelf. Door de fysieke inspanning, de uitwisseling met 
collega-ondernemers, de oefeningen en de afwezigheid van 
afleiding, gebeurt er iets bijzonders. Stap voor stap kom je weer 
in contact met je drive, jouw essentie als ondernemer. Je komt 
tot een concrete uitwerking van een toekomstplan dat 100% op 
jouw waarden, sterktes en bedrijf is afgestemd. 
 
Voorafgaand aan de QuestTrek doe je online een 
wetenschappelijk onderbouwde talententest en heb je een 
persoonlijk intake. De dag voor de QuestTrek ontmoet je de 
Nepalese ondernemers. We sluiten het bezoek aan Nepal af met 
een bezoek aan het bedrijf van een van de Nepalese 

ondernemers en een casusbespreking. Eén Nederlander en één 
Nepalees kunnen een casus inbrengen. Daarnaast is er tijd voor 
excursies. Bijvoorbeeld naar UNESCO-werelderfgoed locaties 
Pashupatinath en Boudhanath. Terug in Nederland volgen twee 
coachgesprekken ter borging van het geleerde.  

 

We organiseren de QuestTrek van 26 september t/m 7 october 
2020. Deze data zijn inclusief heen- en terugvlucht. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met organisator en 
reisbegeleider Dr. Marianne van Wetter 030-207 207 4 /  
06-22 047 996 of mailen naar info@myquest.academy.  

De QuestTrek lopen we in Nepal. Na een bezoek aan 
Kathmandu, trekken we door het Helambumassief naar het 
Langtang National Park. We verblijven in hotels en guesthouses. 

De kosten voor deelname bedragen €4.995,- p.p. Dit bedrag is 
ex. btw en vliegticket. €2.000,- van jouw bijdrage schenk je aan 
ANBI- stichting MyQuest Foundation. Hiervan gaan Nepalese 
weesjongeren op een ‘life changing’ QuestTrek.        

 

In 2014 werd de QuestTrek in het bijzijn van de Dalai Lama 
uitgekozen tot best practise.   

 

 

 


