
ZELFKENNIS EN 
TEAMBUILDING 
TRAINING 
DOOR 

MAJOOR MARCO KROON 
 

Een unieke, intensieve en grensverleggende training  
door Marco Kroon, oorlogsheld en Ridder  
Militaire-Willemsorde. 

 
 
 

 

 

Leer uzelf beter kennen en word van meer waarde voor 

uzelf en uw team. 

De ultieme training voor managers die begrijpen dat  

zelfkennis een key success factor is bij het motiveren en 

inspireren van een team. 

 

 

 

 

 

 

 

Slechts 3 trainingen per jaar. 

Maximaal 10 deelnemers per 

training. 

Behoort u of uw team tot  

deze ‘die hards’? 

 

 
 
 
 
Als u de training met goed  
gevolg heeft doorlopen,  
ontvangt u het begeerde  
insigne dat slechts weinigen  
kunnen tonen! 

 

 

 

 Tweedaagse training op 25 en 26 juni 2015 

 

DE ULTIEME Na deze training heeft u 

- helder inzicht in uw eigen  

kwaliteiten en mogelijkheden 

- handvatten voor zelfcorrectie 

- beter inzicht in onbewuste  

processen 

- meer controle over uw emoties 

 

en daardoor 

meer succes met uw team 

Inclusief 2 

bestsellers 

van Marco 

Kroon 



Zelfkennis als key success factor bij teambuilding 

Zelfkennis is onontbeerlijk voor een leider die een team echt succesvol wil 

maken. Inzicht in eigen gedrag (en het effect daarvan op anderen) leidt tot 

meer zelfkennis. Door zelfkennis begrijpt u waarom u dingen doet of laat in 

een bepaalde situatie. Een leider met zelfken-

nis kan adequaat anticiperen op uitdagingen 

die zich voordoen in de organisatie. Zelfken-

nis leidt daarom tot betere prestaties van u 

en uw team. Daarbij bent u in harmonie met 

uzelf en hebt nog meer plezier in uw werk. 

Het verkrijgen van zelfkennis is niet eenvou-

dig. Maar al te veel mensen denken zich zelf te kennen maar ervaren vroeg of 

laat dat hun zelfbeeld niet juist is. Met vaak negatieve gevolgen voor zichzelf 

en de organisatie. 

Deze exclusieve, unieke en intensieve training garandeert u een helder in-

zicht in uzelf. U zult uit uw vertrouwde omgeving gehaald worden en zo bui-

ten uw eigen comfort zone geplaatst worden. U zult geconfronteerd worden 

met onverwachte en ogenschijnlijke onoplosbare probleemsituaties waarbij u 

al snel uw eigen grenzen tegenkomt en overschrijdt. Het is de meest confron-

terende maar ook meest effectieve manier om uzelf beter te leren kennen 

waardoor u uw sterke en minder sterke punten op een juiste manier weet 

aan te wenden. U en uw team zullen er krachtiger van worden! 

What’s in it for you? 
Na deze ultieme training heeft u: 

helder inzicht in uw eigen kwaliteiten en mogelijkheden 

handvatten voor zelfcorrectie 

inzicht in onbewuste processen 

controle over emotionele processen 

en daardoor meer succes met uw team 

 

Slechts 3 trainingen per jaar en maximaal 10  

deelnemers per training! 

Slechts 30 deelnemers kunnen per jaar deze exclusieve en intensieve training 

volgen. Als u voor uzelf en uw organisatie tot het uiterste wilt gaan dan is een 

plaats in deze selectieve groep de beste keuze! U zult deze training nooit  

vergeten en u zult vrienden voor het leven maken. Een no nonsense  

investering voor u en uw organisatie! 

Als u de training met goed gevolg heeft doorlo-
pen, ontvangt u het begeerde insigne dat slechts 
weinigen zullen kunnen tonen.  

Wie hebben veel baat bij 

deze training? 

Deze intensieve training is alleen 

geschikt voor managers die geloven 

dat ze zichzelf en hun team nog beter 

kunnen laten presteren.  

 

De training is ideaal voor: 

- directie- en managementteams die 

een voorbeeld willen zijn voor hun 

medewerkers 

- projectgroepen die nog beter willen 

presteren 

- leiders die willen inspireren 

- managers die veranderingen willen 

doorvoeren 

- managers die hun team nog  

scherper willen maken. 

Meld u nu aan op www.marcokroon.nl 
Slechts 10 plaatsen per training 

Hoe gaan we te werk? 

We realiseren ons dat u niet zit te 

wachten op een extreme commando-

training. De activiteiten die we orga-

niseren zijn zwaar maar afgestemd op 

gezonde personen met een normaal 

uithoudingsvermogen. Hebt u echter 

een aandoening waardoor u geen 

grote lichamelijke inspanningen mag 

verrichten, dan is deze training voor u 

niet geschikt.  

 

Na ontvangst wordt u gekoppeld aan 

een ‘buddy’ waarop u kunt terugval-

len.  Dagelijks bouwen we een aantal 

evaluatiemomenten in.   

 

Gedurende de training zal Marco 

Kroon terzijde gestaan worden door 

gekwalificeerde instructeurs die erop 

toezien dat de trainingsopdrachten 

naar behoren worden uitgevoerd en 

natuurlijk toezien op uw veiligheid.  

 

Veldlopen, abseilen, klimmen, roeien 

of andere outdoor activiteiten maken 

deel uit van het programma.  

 

Bij aanvang van de training ontvangt 

u een complete velduitrusting in 

bruikleen (met uitzondering van 

schoeisel).  

 



PROGRAMMA OUTLINE 

Dag 1 - ochtend en middag 

• Ontvangst en check-in 

• Gedetailleerde briefing  

• Voorstellingsronde en indelen groep in buddyparen  

• Vastleggen van persoonlijke (leer)doelen 

• Uitreiken en controle velduitrusting 

• Briefing over de ochtend- en middagactiviteiten 

• Bepakken en gereedmaken voor dagactiviteiten 

• Verplaatsen naar onbekende locatie 

• Maken onderkomens in groepsverband 

 

Dag 1 - avond 

• Bereiden maaltijd  

• Dagevaluatie 

• Briefing outdooractiviteit 

• Outdooractiviteit in groepsverband 

• Overnachten in zelfgemaakte onderkomens 

 

Dag 2 - ochtend 

• Basic ontbijt 

• Briefing ochtendactiviteiten 

• Uitvoeren individuele opdracht 

• Uitvoeren groepsopdracht 

• Grensverleggende activiteit 

• Bereiden veldmaaltijd 

• Evaluatie dagdeel 

 

Dag 2 - middag 

• Briefing middagactiviteit 

• Uitvoeren laatste groepsopdracht 

• Terugtocht naar briefingruimte 

• Onderhoud, controle en inleveren velduitrusting 

• Gezamenlijke maaltijd 

 

Dag 2 - avond (tot 20.00) 

• Relaxen en mogelijkheid tot douchen en omkleden 

• Zelfkritische eindevaluatie 

• Eindevaluatie training 

• Uitreiken certificaat en speciaal insigne 

• Saying goodbye! 

Naast de evaluatiemomenten zullen Marco Kroon en zijn instructeurs  

gedurende de training directe feedback geven op bepaald gedrag. U kunt dan 

direct ander gedrag  uitproberen waardoor uw effectiviteit van handelen  

aanzienlijk wordt vergroot. 

Uw trainer: Marco Kroon,  

Ridder Militaire Willems-Orde 

Majoor Marco Kroon (1970) is sinds no-

vember 2014 als trainer werkzaam bij het 

Land Training Centre na een lange  

carrière bij het Korps Commandotroepen.  

 

Hij is de eerste militair sinds 1955 die is 

toegelaten tot de Militaire Willems-Orde, 

de hoogste militaire onderscheiding.  

 

Gedurende zijn militaire loopbaan is hij 

uitgezonden naar o.a. Irak, Cambodja, 

Bosnië, Afghanistan en recentelijk Mali. 

 

In 2006 wordt Kroon voor de 2de maal als 

pelotonscommandant van een Counter-

terrorism peloton naar Afghanistan uitge-

zonden. Ditmaal naar het beruchte 

Uruzgan. Zijn peloton is de eerste en eni-

ge Nederlandse eenheid die daar buiten 

de poorten van Kamp Holland opereert.  

Tijdens een patrouille stuit Kroon op een 

grote groep Taliban strijders. De over-

macht blijkt uiteindelijk veel te groot te 

zijn en na een lang en heftig vuurgevecht 

besluit hij om vuur aan te vragen middels 

luchtsteun op de eigen positie. Hij laat 

zijn manschappen in dekking gaan terwijl 

hij zelf, samen met zijn Forward Air Con-

troller, de Amerikaanse gevechtsvliegtui-

gen op de vijand loodst. 

 

Zijn acties en ook zijn algehele optreden 

als leidinggevende zijn de reden om hem 

voor de Militaire Willems-Orde voor te 

dragen.  De NOS doet in 2009 in een live 

uitzending verslag van de uitreiking van 

de Willems-Orde door Koningin Beatrix. 

 

Inmiddels heeft Marco Kroon twee  

bestsellers op zijn naam staan:  

Leiderschap onder vuur en Danger Close. 

 

Uitgebreide informatie over Marco Kroon 

vindt u op www.marcokroon.nl.  
Meld u nu aan op www.marcokroon.nl 
Slechts 10 plaatsen per training 



Duur en data 

De training beslaat twee dagen (6 aaneengeslo-

ten dagdelen). De overnachting is een onlosma-

kelijk onderdeel van de training. Het is daarom 

niet mogelijk om de training te volgen als u niet 

op locatie wenst te overnachten.  

Dag 1 start om 09.00. Dag 2 eindigt om 20.00.  

Data training voorjaar 2015:   

donderdag 25 en vrijdag 26 juni.  

Deze training in company?  

Kiest u voor een in company training? Deze wordt 

dan specifiek afgestemd op uw organisatie. In 

overleg worden doelstellingen en data bepaald. 

Neem voor inhoudelijke informatie vrijblijvend 

contact op met Bert Gelderblom (06-27015757) 

of info@marcokroon.nl. 

Verhinderd?  

Tot 21 dagen voor de bijeenkomst kunt u geheel 

kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 21 

dagen voor aanvang van de training bent u het 

gehele bedrag verschuldigd. U kunt zich echter 

door een collega laten vervangen. 

Uw investering 

Uw investering voor deze exclusieve training 

bedraagt € 1.995,- (ex. 21% btw) per persoon. Dit 

bedrag is inclusief huur velduitrusting (behalve 

schoeisel), vervoer, boeken ‘Leiderschap onder 

vuur’ en Danger Close, food & beverage en over-

nachtingen.  

Elke tweede en derde deelnemer uit dezelfde 

organisatie betaalt slechts € 1.895,- ex btw.  

Certificaat en insigne 

Bij een bijzondere training behoort een bijzonde-

re herinnering. Als u de training met succes hebt 

gevolgd, ontvangt u het speciale insigne. U zult 

het met trots dragen! Daarnaast ontvangt u een 

certificaat van deelname.  

Algemene voorwaarden 

Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voor-

waarden van toepassing. De algemene voorwaar-

den zijn te downloaden op onze website 

www.marcokroon.nl of worden op verzoek koste-

loos gemaild. 

Gratis boeken voor elke deelnemer! 

 

U ontvangt gratis een gesigneerd exemplaar met 

persoonlijke opdracht van de bestsellers  

Leiderschap onder vuur en Danger Close van 

Marco Kroon. 

 

 

 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

U kunt zich op twee manieren aanmelden: 

- vul het inschrijfformulier in op www.marcokroon.nl/trainingen 

- print de brochure, vul het inschrijfformulier in, scan het ondertekende formulier en mail het naar 

info@marcokroon.nl; 

  

Dhr/mevr. (omcirkelen) 
 
Voornaam  

  

Tussenvoegsel(s)  
  

Achternaam 
  

Functie  
  

E-mailadres 
  

Telefoonnummer 
  

Naam organisatie 
  

Adres of postbus   

Postcode 
  

Plaats 
  

———————–-—————————————————————————

Aanmeldformulier 

Ja, ik meld mij aan voor de Ultieme Zelfkennis en Teambuilding Training  

o.l.v. Marco Kroon die plaatsvindt:  

 op 25 en 26 juni 2015 

 najaar 2015 op voorwaarde dat de data mij passen; stuur mij de data zo snel  

mogelijk 

De kosten ad € 1.995,- (excl. 21% btw) voldoe ik na ontvangst van de factuur.  

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

Handtekening 

Datum  

Follow up  

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de inzichten die u in de training hebt opgedaan maximaal rendement 

opleveren? Natuurlijk is de training een’ life time experience’ voor u geweest, maar u wilt er verder 

mee?  

Wij bieden u de gelegenheid om met een ervaren trainer/coach de gewenste follow-up te bespreken. 

Hij is op de hoogte van de training die u hebt gevolgd en is bekend met de leerdoelen die u voor uzelf 

hebt geformuleerd voorafgaand aan de training. Meer informatie hierover ontvangt u gedurende de 

training. 

Deze follow up wordt gedaan door Arie Gelderblom, psycholoog met bijna 30 jaar ervaring  als adviseur, 

trainer, manager en coach. Zijn belangrijkste specialisatie is het werken met managers en hun teams in 

de rol van adviseur, trainer en coach.  

Inclusief 2 

bestsellers 

van Marco 


