SOULBRANDING INTENSIVE

Loop je rond met het gevoel dat er meer in je zit?
Zin om kleur te bekennen en je vrij te voelen?
Wij geloven erin dat iedereen een unieke bijdrage levert aan anderen. We gaan ervan uit dat je nu
op de perfecte plek bent, of je het nu begrijpt of niet. Na de Soulbranding Intensive heb je een
een concrete profilering die dichtbij jezelf staat. Je bekent kleur en kunt vrij en onbevangen jouw
authentieke verhaal vertellen. Daarmee is dit programma heel geschikt voor zowel voor jou als
ondernemer maar zeker ook voor jou als professional!
De combinatie van online werken en
coaching geeft je meteen al zelfsturing:
je hoeft niet te wachten tot je jouw
coach weer ontmoet maar kunt tussen
de “live” coachsessies door, zelf op jouw
tempo aan de slag met (online)
opdrachten die je op allerlei manieren
inzichten geven en in beweging zetten.

je vandaan, waar is het jou om te doen,
wat kan je en wat heb je te bieden?
Maar daar blijft het niet bij. Je wilt
tenslotte dan ook doen wat je het
liefste doet en waar je het meest van
waarde bent: je leven en loopbaan
vorm geven. Het tweede deel van het
programma helpt je dan ook bij jouw
manifestatie en zichtbaarheid!

Verdiepend, speels en concreet!
Soulbranding Intensive is een reeds
jarenlang succesvol programma,
ontwikkeld door Ilonka de Haan.
In een aantal fasen werken we gericht
toe naar jouw etalage voor de
komende periode. Het proces geeft je
een duidelijke route om je koers te
onderkennen en van daaruit sneller
stappen in de goede richting te zetten.
Wij dagen je uit om relatieve ‘risico’s’ te
nemen, want in de actie ontstaat de
beweging. Stap voor stap! Het geeft je
zicht op je ziel, op jouw plek: waar kom

Details
Zin om gelijk te beginnen? Je kunt elk
moment starten en jij bepaalt de
snelheid van het traject.
Inclusief
18 (!) verdiepende online opdrachten |
Boek ‘Het Merk IK’ | talenten- &
drijfverenanalyse | online
brandassessment | 2 live coachings (2x
1,5 uur) | 3 belcoachings (3x 0,5 uur).
Je kunt uiteraard naar behoefte extra
coachsessies (live of telefonisch)
inboeken.

