
			
Start: November 2018 

Locatie: Buro Kweektuin 

Haarlem  

	

	

1

We zijn heel blij je ons 

programma nu ook aan te 

kunnen aanbieden op onze 

prachtige nieuwe locatie! 

Op basis van de WHY-HOW 

en What: “de Golden Circle”  

van Simon Sinek werk je aan 

meer inzicht in jezelf; waar 

sta je voor, wat zijn jouw 

unieke kwaliteiten? Wat 

betekent dat voor de keuzes 

die je maakt in je leven en je 

werk? We helpen jou om je  

verhaal en jezelf op jouw 

eigen authentieke wijze te 

presenteren. Dat gaat je 

helpen om je plannen en 

ambitie ook echt waar te 

maken! 
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Inhoud programma       

Voorafgaand aan de eerste 

coaching laten we je aan de 

hand van inspirerende 

oefeningen nadenken over 

waarom je je dingen doet en 

waar je gelukkig van wordt.  

Tijdens de Coaching 

Zelfinzicht gaan we je 

helpen dit scherp te krijgen 

en loop je weg met jouw 

eigen “Golden Circle”: de 

basis voor de volgende stap. 

Trainingsdag                     

Je werkt samen met de 

andere deelnemers aan het 

vergroten van je zelfinzicht en 

dit te vertalen naar een 

duidelijk verhaal. De andere 

3

deelnemers helpen je jouw 

verhaal nog aan te scherpen 

en fijn te slijpen. Aan het 

einde van deze dag heb je 

een eerste versie van je 

elevator pitch, dat geeft 

ruimte en focus! 

In de Coaching Profilering 

werk je aan je eigen 

presentatie en leer je jouw 

plek nog krachtiger in te 

nemen. 

De combinatie van 

individuele coachsessies 

en de groepssessie is heel 

waardevol: je ontvangt 

direct feedback van 

anderen! 

Investering:	€	500	voor	particulieren,		€	750	voor	zzp’ers	
Trainingsdag		22	november,	coachsessies	zelf	in	te	plannen	
 

Aanmelden en meer informatie bij de coaches: 

Eveline Bouman: eveline@burokweektuin.nl / 06 - 55 2013 25  

Annemarie Reeuwijk: Annemarie@burokweektuin / 06 – 24 2885 54 

Buro Kweektuin introductie programma 

 Personal Branding 

Het najaar is het seizoen van 

loslaten en ruimte maken. 

Heb jij plannen of ambities die 

je de ruimte wilt geven? Ben 

je tevreden met de keuzes die 

je maakt in je werk en 

loopbaan? Zou je je nog wel 

krachtiger willen voelen in de 

presentatie van jezelf en je 

plannen? Meer focus op wat 

er echt toe doet? 


