
INSPIRATIESESSIE 

IT’S TIME TO FLY >>
Nieky van Vlerken

C O M M I T  2  Y O U R
N E X T  L E V E L

kosten  

WORDT 2020 JOUW JAAR ?

POWERBOOST
VAN UITSTEL 
NAAR ACTIE! 

INSPIRATIESESSIE
18 NOVEMBER
QUATRE BRAS
Nieuwstraat 79, 5683 KB Best.
16.00 uur tot 18.30 uur

Tijdens deze inspiratiesessie zal Nieky van
Vlerken, ervaringsdeskundige op het gebied
van persoonlijke groei en ontwikkeling (en 
het vallen en opstaan daarbij), je inspireren
met verrassende inzichten. Ze zal je raken
met haar persoonlijke verhaal, dat jou niet
alleen ‘food for thought’ meegeeft. Ze gaat
je vooral ook actief aan het werk zetten en
je zult tot leuke en verbazende
inzichten komen. En je komt erachter
dat je niet de enige bent die
soms worstelt om vooruit te komen.

“Het is niet het doel dat je
motiveert, maar het
verlangen erachter”
Ben jij je ervan bewust waar jij
nu eigenlijk gelukkig van wordt?

Klik hier om je aan te melden!

KENNIS 
DELEN
Wil jij succesvol zijn? Snap jij echter dat niet alles
zomaar komt aanwaaien? Ben je bereid actief
aan de slag te gaan om je doelen te bereiken?
Wil jij je vleugels uitslaan naar the next level?
Vanuit een warme en bevlogen, maar zeker ook
nuchtere insteek? Dan gaan we aan de slag
tijdens Nieky’s inspiratiesessie
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BLIJF OP DE HOOGTE !

Doelen bereiken, we kennen het allemaal,
willen het allemaal. Hoe zorg je nu dat deze
ook echt behaald gaan worden? Door doelen
te stellen die ertoe doen! Ieder mens is uniek
en ieder doel is persoonlijk. “Het is niet het
doel dat je motiveert, maar het verlangen
erachter”.

Kortom; herken je dat je soms verdrinkt in
zaken die je doet of juist niet doet? Heb je
gewoon niet het gevoel dat je er alles
uithaalt? Of alleen dingen doet waar je
eigenlijk helemaal niet happy van wordt, als
je jezelf in de spiegel aankijkt? Heb jij ook 
zo’n ‘mooi’ systeem voor jezelf bedacht,
waarmee je je situatie eindeloos in stand
houdt? Verslavend bijna? En vind je het nog
prima ook? Maar vraag jezelf af: is dit het
nou? Of is er meer? Het antwoord? 
JA, ZEKER!

klik hier om je aan te melden!

Daarna de mogelijkheid tot
dineren met een heerlijk 
2-gangenmenu met amuse
en koffi e/bonbons na

kosten sessie>> €59,- excl.

2-gangen menu voor €29,-.

PROGRAMMA 

16.00 -
16.45 u.

15.30 -
16.00 u.

17.00 -
18.00 u.

18.30 
Gelegenheid tot netwerken en een heerlijk 2-
gangenmenu met amuse en koffi e/bonbons na

Van flesmanagement naar zelfmanagement

Pauze 

Inloop. De koffi e staat klaar!

Vallen en opstaan of direct vliegen? Samen
A.C.T.I.E.F. aan de slag met praktische
toepasbare tools en inzichten

https://peanutsmarketing.wufoo.com/forms/zgg01v1i61gvf/
https://peanutsmarketing.wufoo.com/forms/zgg01v1i61gvf/

