
Waar

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Zeeweg 12

2051 EC Overveen 

(richting Bloemendaal aan Zee)

Wanneer

tussen 1-31 augustus 2015

in overleg met jou plannen we 2 sessies in

Investering

Normaal 450 euro* 

Voor snelle beslissers geldt een speciale 

aanbieding:

boek je vóór 6 juli, dan betaal je 297 euro* 

Vanaf 6 juli gaat de prijs omhoog naar 357 euro*

*prijs exclusief btw, betaling binnen 10 dagen na 

reservering

Wie en Hoe

Meld je aan bij 

Eric Stecher via eric@nivsl.nl of

Arlette Bout via arlette@nivsl.nl

    Sta stil bij wat je wil

2 coachsessies ‘zand tussen je tenen’ voor professionals 
Wat zijn het

• Twee aparte sessies van anderhalf uur

• Je gaat samen met één van de coaches op pad, letterlijk de duinen in en het strand 

op, zonnebrand mee dus!

• Samen met jou verkennen we waar je mee zit en wat de kern van je probleem is

• We onderzoeken oplossingen en delen onze ervaringen en praktijkvoorbeelden

• Exclusieve en onverdeelde aandacht van een senior coach op het gebied van 

(persoonlijk) leiderschap

Waarom

• je hebt nauwelijks energie meer om leuke dingen te doen

• je talenten zitten verstopt onder KPI’s en spreadsheets en dat kost energie

• je hebt te maken met hardnekkige dwarsliggers en wilt weten hoe je dat kunt 

veranderen

• je hebt een dilemma waar je met iemand buiten je eigen kring professioneel over 

wilt sparren

• je komt niet toe aan afstand nemen om de juiste keuzes te maken

Wat levert het op

• nieuwe inzichten vanuit verrassende invalshoeken

• punt aan de horizon en verschillende scenario’s

• praktische tips en praktijkervaringen

• zicht op welke vervolgstappen je kunt maken

• rust en orde in je hoofd

Let op:

• Deze zonnige zomeraanbieding geldt alleen voor de maand augustus 2015

• In verband met vakantie is er beperkt plaats, reserveer snel je plek!
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