
 

     

9 febr 2023, 4 april 2023, 6 juni 2023, 

7 sept 2023, 2 nov 2023, 18 jan 2024, 

14 maart 2024 en 14 mei 2024. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aanvang: 9.30 uur einde 16.30 uur. 

Kerkstraat 24 Rossum (Gld)   
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INTEGRATIEDAGEN  
QuestTrek LifeDesign  



 

  
  

 

 

Integratiedagen 

De integratiedagen vormen een effectieve leergemeenschap 

voor Questers: deelnemers van de QuestTrek LifeDesign. Deze 

hebben we op verzoek van deelnemers ontwikkeld. Questers 

waarderen de veilige sfeer, het heerlijke, verse eten en de 

legitimatie die het programma brengt om even stil te kunnen 

staan en daardoor echt door te pakken op hun persoonlijke en 

professionele doelen.     

 

 

De QuestTrek is een intensief programma dat veel helder maakt en  
uitnodigt om nieuwe stappen te zetten in het leven. Stappen die 
vaak buiten de comfortzone en gebaande paden gaan. Deze stappen 
zijn spannend. De integratiedagen helpen om deze stappen te 
maken. Zo borg je wat je op de QuestTrek hebt geleerd in de 
dagelijkse realiteit. Ook als die weerbarstig is.   

 

De integratiedagen bestaan uit drie trainingsdagen die elk zijn 
gescheiden door twee maanden leertijd. Inclusief de QuestTrek ben 
je daardoor een half jaar intensief bezig met persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Zo maak je de tijd vrij om het geleerde 
wakker te houden, te integreren in de dagelijkse praktijk en verder 
te verdiepen.  

 

De dagen zijn zo ingericht dat je altijd in kunt stappen. Vaak stap je 
in met je eigen groep in en ontmoet je nieuwe mensen. Het kan dus 
zijn dat er deelnemers in jouw groep zitten die hun laatste 
integratiedag volgen. Deze verscheidenheid werkt inspirerend en 
stimuleert het  lerend vermogen van de groep.  

 

Op de laatste integratiedag pitch je jouw vuurverhaal voor de groep.  
 

 

 

 

 

 

 

 

De integratiedagen borgen en verdiepen het geleerde.  
Je kiest uit de volgende data de eerste drie integratiedagen na jouw 
QuestTrek. Kun je niet? Dan schuif je maximaal één datum op.   
 
Dit zijn de data: 9 febr 2023, 4 april 2023, 6 juni 2023, 7 sept 2023, 
2 nov 2023, 18 jan 2024, 14 maart 2024 en 14 mei 2024.  
De integratiedagen starten om 9.30 uur, eindigen om 16.30 uur.    

 

 

Kerkje aan de Waal, Kerkstraat 34 in Rossum (Gld). Even buiten 
Zaltbommel.    

 

2 gecertificeerde MyQuest coaches. 

 

€595,- p.p. inclusief drinken, lunch en lekkers, exclusief BTW.  

 

De integratiedagen maken de trek compleet. Het zorgt dat 

je wat je geleerd hebt, niet na een paar weken weer naast 

je laat liggen. Het biedt verbinding met gelijkgestemden. 

Ruimte om door te groeien. De integratiedagen hebben 

voor mij net zoveel waardevols opgeleverd als de trek zelf. 

Ik zou mij geen QuestTrek zonder integratiedagen voor 

kunnen stellen! 

 


