
	  

	  

	  

	  

Het	  is	  Lente,	  tijd	  voor	  een	  schoonmaak	  in	  je	  leven	  en	  werk!	  

	  

Herken	  je	  een	  of	  meer	  van	  deze	  vragen?	  

Ervaar	  je	  stress	  omdat	  je	  to	  do	  lijst	  steeds	  langer	  wordt?	  

Ben	  je	  met	  de	  juiste	  dingen	  bezig?	  

Heb	  je	  zin	  om	  flink	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  maar	  stel	  je	  dit	  steeds	  uit?	  

Doe	  je	  van	  alles	  maar	  weet	  je	  niet	  tot	  de	  kern	  te	  komen?	  

Ben	  je	  moe	  en	  futloos?	  

Kortom,	  is	  het	  je	  te	  veel,	  is	  je	  hoofd	  te	  vol	  en	  heb	  je	  keuzestress?	  Volg	  het	  	  

Lente	  Programma:	  stappen	  naar	  ruimte	  en	  helderheid	  in	  leven	  en	  werk	  

	  

Een	  samenwerking	  van	  drie	  ondernemers	  helpt	  je	  op	  weg	  om	  meer	  zicht	  te	  krijgen	  op	  waar	  
je	  staat,	  daadwerkelijk	  een	  start	  te	  maken	  naar	  een	  opgeruimd	  gevoel,	  leiderschap	  te	  
nemen	  over	  wat	  jij	  wilt	  in	  je	  leven	  en	  werk.	  Je	  gaat	  naar	  huis	  met	  een	  helder	  plan	  om	  meer	  
ruimte	  te	  krijgen	  in	  je	  hoofd.	  

	  

Door	  wie?	  

Annelotte	  Verhaagen	  	  geeft	  je	  in	  een	  coachsessie	  met	  het	  paard	  als	  spiegel	  zicht	  op	  de	  plek	  
waar	  je	  nu	  staat	  en	  hoe	  je	  weer	  in	  beweging	  komt.	  	  

Monique	  Donga	  van	  MDOrganized	  geeft	  je	  in	  een	  persoonlijke	  sessie	  handvaten	  hoe	  je	  een	  
opgeruimd	  hoofd	  en	  werkruimte	  krijgt.	  

Marian	  Lubbers	  van	  Eigenspoor	  laat	  tijdens	  een	  wandelcoaching	  	  zien	  welke	  persoonlijke	  
kwaliteiten	  je	  in	  huis	  hebt	  en	  wie	  je	  van	  nature	  bent.	  Met	  die	  wijsheid	  weet	  je	  de	  juiste	  
stappen	  te	  zetten.	  

Deze	  drie	  vakvrouwen	  helpen	  je	  op	  weg	  naar	  meer	  helderheid.	  

Kosten?	  

Het	  pakket	  van	  3	  coachsessies	  met	  3	  verschillende	  aanpakken	  word	  je	  aangeboden	  voor	  de	  
speciale	  prijs	  van	  €	  349	  incl.	  BTW	  en	  is	  geldig	  tot	  1	  juli	  2014	  

Je	  kunt	  starten	  door	  je	  aan	  te	  melden	  vóór	  1	  juli	  bij	  een	  van	  deze	  drie	  ondernemers.	  	  

Voor	  meer	  informatie	  en	  aanmelding	  zie	  www.annelotteverhaagen.nl,	  www.mdorganized.nl	  
en	  www.eigenspoor.nl	  	  


