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Workshop ‘Ontdek je kracht ’ 
 

Gebeurtenissen in ons leven hebben ons gevormd en werken door in ons leven in alles 
wat we doen. Soms gaat het leven anders dan je zou willen. Je hebt vaak meer in je dan 
je zelf denkt, je moet het alleen nog gaan ontdekken. Daar ga ik je bij helpen. 
 

De workshop ‘Ontdek je kracht’ is een kleinschalige workshop, bedoeld voor mannen en 
vrouwen die vastzitten in hun denken, andere keuzes willen maken en meer plezier 
willen hebben in het leven. Deze workshop is een kleine ontdekkingsreis om er achter te 
komen hoeveel kracht je in je hebt en hoe je deze krachtbron kunt inzetten in je leven 
van nu. In een kleine groep ga je samen ontdekken hoe je hierin zelf stappen kunt gaan 
zetten. Ervaringen uitwisselen, kennis delen, samen koken en lekker eten zijn de 
ingrediënten voor deze workshop. Het doel is dat je naar huis gaat met nieuwe ideeën 
voor een fijne toekomst.  
 
Informatie over de workshop 
Aan de workshop ‘Ontdek je kracht’ kunnen maximaal vier personen deelnemen. Het 
aantal deelnemers is bewust gekozen om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of 
haar coachvraag in te brengen en de dag af te sluiten met een ‘plan voor de toekomst’. 
De datum voor de volgende workshop volgt binnenkort. Deze workshop vindt plaats van 
10.00 tot 16.00 uur in de coachkeuken van CoachUnique, Borculoseweg 38 in Neede.  
Na de ontvangst met koffie of thee en iets lekkers, starten we met een kennismaking en 
vertelt iedereen wat hij of zij deze dag wil bereiken. Voor de lunch gaan we creatief aan 
de slag en werken we samen. Na de gezamenlijk bereide lunch gaat iedereen met een 
individuele opdracht bezig en is er ruimte voor bezinning. Daarna is het tijd om een plan 
voor de toekomst op te stellen en sluiten we de dag af met hapjes en drankjes. 
  
Kosten 
De kosten voor de workshop bedragen € 245,00 per persoon. Naast deelname aan de 
workshop is hierin onder andere inbegrepen: koffie, thee, water, frisdrank, een 
uitgebreide lunch en hapjes en drankjes ter afsluiting. 
 
Meer informatie en aanmelding 
Voor meer informatie en aanmelding kun je contact met mij opnemen via 
telefoonnummer (0545) 29 49 64 of per e-mail info@coachunique.nl.  
 
 
Prijzen zijn incl. 21 % BTW. Betaling binnen 14 dagen. Op alle diensten van CoachUnique zijn de 
leveringsvoorwaarden van CoachUnique van toepassing. Deze worden bij aanmelding voor een 
workshop of bij aanvang van een coachtraject overhandigd. 


