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Workshop
Persoonlijke stijl
& CreatieRegie
Creatieregie gaat over (visie)ontwikkeling en het
vermogen om te creëren.
• Ontdek hoe jij je hoofd in de wolken en je voeten op
de grond kan houden als jij je droom leeft.
• Leer hoe je genoeg energie houdt om te doen wat je
allemaal wil doen.
• Ervaar hoe je dit met plezier en vanuit balans doet.

Mensen laten zich zien via uiterlijk en
gedragsstijl. In die stijl worden o.a. je
talenten zichtbaar. Het is de rand van je
persoonlijkheid. Gedragsstijlen zijn leuk en
interessant en zeggen veel over je, maar in
essentie ben je veel meer dan je gedragsstijl
en veel meer dan je geconditioneerde
persoonlijkheid.

Feel
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Deze twee dagen gaan we via de rand van
persoonlijkheid en gedragsstijl naar je
essentie en potentieel. Dat doen we door
ervaringsgerichte werkvormen die je als
vanzelf meenemen in dat proces. Je hoeft
niet ingewikkeld na te denken…(uit je denken
komen doorgaans niet de meest creatieve
‘oplossingen…’) maar je gaat vooral ontdekken
en ervaren wat het je oplevert als je ruimte
maakt en aandacht hebt voor je essentie.

Do
En dan...Hoe kan dat potentieel, jouw essentie,
de ruimte krijgen in je leven van nu… met
alles wat daarin lijkt te moeten gebeuren?
Hoe bepaalt het de keuzes die je maakt? Wat
straalt die kern uit?

Voorafgaand

Facts & Figures
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Voorafgaand aan de tweedaagse

Zaterdag 25 november ÉN zaterdag 9 december 2017.

workshop nemen we contact met je op
en hebben we een eerste kennismaking.
Dit doen we zodat we het maximale uit de

10:00 tot 17:00 uur.

twee dagen kunnen halen.

Stadskazerne Kampen | Oudestraat 216 Kampen.

Na afloop

Investering: €250,-.

Na afloop van de workshop krijg je nog

All included: koffie, thee & lunch.

een persoonlijke reminder kado!

Meld je aan door ons te bellen of te mailen!
Tanja Bleijenberg
Sandra Niezink

ZOUQ
Ssensemaker

06 28 29 14 74
06 17 17 84 86

zouq.nl
ssensemaker.nl

