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Het aanboren van je eigen(wijs)heid is
een unieke en onvergetelijke ervaring
voor jezelf. Ook anderen zullen de
toegevoegde waarde waarnemen.
Het geheel is een minitraject van één
maand. De professionele, respectvolle
en vertrouwelijke begeleiding staat
borg voor een bijzonder en waardevol
resultaat.

De eerste dag is heel bijzonder en start
met een korte kennismaking met de
coach, zijn visie en zijn werkwijze. Al
snel wordt de buitenlucht opgezocht.
De natuur vormt het prachtige
decor om de eigen(wijs)heid aan te
boren. Uiteraard onder deskundige
begeleiding en voorzien van een hapje
en een drankje.

En wat levert zo’n traject nu eigenlijk
op? Voor de opdrachtgever en voor
de deelnemer? Het enige juiste
antwoord is ... dat moet je gewoon
ervaren, maar ik snap dat je daar
op dit moment nog geen genoegen
mee neemt.

Je kunt het traject ingaan met een
probleem dat voor jou op dit moment
speelt, of een ambitie die je juist
graag wilt realiseren. Je stuurt zelf
actief mee. Het traject is bedoeld voor
mensen die actief in zichzelf durven
en willen investeren.

In de middag ga je zelfs één-op-één
met een echte kunstenaar aan de slag,
om het thema nog eens van een hele
andere kant te benaderen en op eigen
wijze vorm te geven.

Ik ben geen therapeut,
maar ik graaf wel diep ...

De deelnemer verkrijgt veel inzicht
in de eigen situatie, ervaart een
geweldige boost om stappen te
zetten en in sommige gevallen is de
gewenste situatie zelfs al bereikt. In
andere gevallen is een bijzondere
en solide basis gelegd voor een
eventueel vervolg.

Wij sluiten de dag met zijn tweeën af.
Kijken terug en ook vooruit. We maken Ook voor de opdrachtgever is er in
afspraken over de ochtend of middag een kort tijdsbestek veel helderheid
omtrent de huidige situatie en een
die enkele weken later volgt.
eventueel noodzakelijk of gewenst
vervolg. Uiteraard zal de deelnemer
Programma
de resultaten zélf terugkoppelen,
indien gewenst met ondersteuning
09:00 Ontvangst
van de coach.
09:30 Fase-1 Ontdekkingstocht
11:45 Lunch + Papierwerk
12:30 Fase-2 Ontdekkingstocht
CC&C Creative
14:30 Vormgeven aan de
Consultancy & Coaching
Eigen(wijs)heid
Pijlkruid 4
16:00 Puntjes op de “i”
1991 HD Velserbroek
17:00 Thuisreis
Dick van der Vlugt
06 25 51 27 81
4 weken … follow-up
dick@ccenc.biz

