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BestemmingsWerk
met passie en daadkracht werken aan het realiseren van je DOELEN
BestemmingsWerk is een 7 maanden durend persoonlijk
leiderschapstraject voor mannen waarin je wordt uitgedaagd om
jouw verlangens, dromen, waarden en unieke talenten te vertalen
naar een concreet en haalbaar doel. Tijdens het traject krijg je
inzichten, instrumenten en vaardigheden aangereikt die jou in
staat stellen om jouw doel succesvol te bereiken.
BestemmingsWerk is voor mannen die:
✓ écht concrete stappen willen zetten in hun persoonlijke, professionele,
relationele en/of existentiële ontwikkeling;
✓ uit hun comfort zone willen stappen en verantwoordelijkheid én leiderschap
over hun leven willen nemen;
✓ een bepaald verlangen of doel hebben en er steeds maar niet in slagen om dit
te verwezenlijken;
✓ klaar zijn met alle beperkende overtuigingen en gedachten (ja-maar, ik kan dit
niet, dit is te moeilijk, etc.) en simpelweg willen gaan doen;
✓ samen met - én gesteund door - andere mannen willen werken aan het
realiseren van hun dromen, wensen en verlangens.
Tijdens BestemmingsWerk leer je hoe jij:
✓ vanuit bezieling en inspiratie tot een concreet doel kunt komen;
✓ een stappenplan kunt maken waarmee je jouw doel kunt realiseren;
✓ een ondersteunende (leer)omgeving kunt creëren én behouden;
✓ om kunt gaan met weerstand, beperkende gedachten en patronen;
✓ trouw kunt blijven aan jezelf en je authentieke drijfveren en kwaliteiten.
BestemmingsWerk stelt je in staat:
✓ een grote persoonlijke transformatie te realiseren (carrière-switch, nieuwe
functie, eigen bedrijf begonnen, nieuwe relatie(s), andere woonplek);
✓ doelgericht te werken aan een speciﬁek project (boek schrijven, opleiding
volgen, relatie(s) vernieuwen, business plan maken, nieuwe hobbies);
✓ bewuste keuzes te maken die voedend zijn voor jou en je omgeving (betere
balans privé-werk, sabbatical, grote reis, andere lifestyle, inspirerend werk);
✓ om stevig te durven gaan staan voor de man die je werkelijk bent, in verbinding
met jezelf, de ander en wereld om je heen;
✓ een zingevend bestaan te leiden en een bewuste en betekenisvolle bijdrage aan
een betere wereld te leveren.

Data en tarief
zie de pagina BestemmingsWerk
op de MannenWerk website voor
actuele data en tarieven
Werktijden
op vrijdagen van 13.30 - 17.30 uur
AANVULLENDe tijdsbesteding
intervisie is onderdeel van het
traject (1 à 2 dagdelen per
maand); tenslotte zul je natuurlijk
ook huiswerk moeten maken om
je project succesvol af te kunnen
ronden
Lokatie
Emmalaan 33, 3581 HP, Utrecht
BegeleidinG EN informatie
Guido Spijk
(06) 53 86 30 66
guido@voelcoaching.nl
Edwin Holwerda
(06) 422 477 34
edwin@kaora.org
Aanmelden
via de website van MannenWerk
www.mannenwerk.org/
bestemmingswerk
Voorwaarde
om mee te mogen doen moet je
een MannenWerk workshop
gedaan hebben

