Geef jezelf tijd

voor 3 dagen onthaasten - inspiratie – groei
Geef jij jezelf tijd om stil te staan bij je loopbaan?
Ervaar jij gevolgen in werk door COVID en wil jij onderzoeken welke alternatieve
mogelijkheden in werk er voor jou zijn?
Sta je voor een nieuwe fase in je werk of privé́ en heb je behoefte aan inspiratie?
Heb je behoefte aan onthaasten en versterken van je veerkracht?
Wil je ervaren hoe je mindfulness en reflectie in je werk kunt toepassen?
Herken je je in één of meerdere van bovengenoemde vragen en geef jij jezelf tijd
hiermee aan de slag te gaan? Dan hebben wij een uniek aanbod.
Geef jezelf tijd voor je loopbaan
en combineer je ontwikkeladvies met een
ons 3-daags arrangement
Het loopbaantraject start met een intake gesprek, een arbeidsmarktscan en enkele
individuele opdrachten. Op een sfeervolle locatie in Limburg neem jij vervolgens 3
dagen afstand van al je rollen en petten en heb je de tijd om met je loopbaanvraagstuk aan de slag te gaan. Het geheel is verzorgd alsof je op retraite bent. Je hoeft
nergens aan te denken en kunt al je energie richten op jezelf. Het arrangement
kenmerkt zich door dagelijks een inspirerende start vanuit MAF* en persoonlijk
leiderschap en een thematische stilte wandeling. De middag en avond heb je tijd voor
jezelf om te mijmeren, lezen, reflecteren, sparren, schrijven en voor een coachgesprek.
Na 3 dagen ga je geïnspireerd naar huis en vervolg je je loopbaantraject met nog 2
coachgesprekken bij Mijander.

Nieuwsgierig geworden?
Data:
Locatie:
Kosten:

Informatie:

dinsdag 29 september – donderdag 1 oktober 2020
Hof de Brulle, Wijlre www.hofdebrulle.nl
Het ontwikkeltraject wordt betaald vanuit de overheidssubsidie die wij voor je
aanvragen. Kosten arrangement € 695,- p.p.** Een 3-daagse arrangement in
Limburg geheel verzorgd incl. begeleiding, eten/drinken en twee
overnachtingen (op basis van een 1-persoonskamer met eigen sanitair)
Mail naar Marjanne info@co-creationcompany.com of Marja
info@mijander.nl voor meer informatie of een vrijblijvend telefoongesprek.

Marjanne Peters-Burgers
www.co-creationcompany.com

*

MAF combineert het beste van Mindfulness, ACT en Focussen

Marja Steegenga
www.mijander.nl

