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Breng je Verhaal in Beeld 
 

6 september 2016 | 09:00 – 17:00 uur 
 

 

 

Voor wie 

Ben je die professional wiens comfortzone iets te comfortabel is geworden en wil je je grenzen 

graag verleggen? Ben je nieuwsgierig naar je eigen drijfveren, patronen en valkuilen en wil je je 

creativiteit een flinke boost geven? Breng dan eens je verhaal in beeld.  

 

Deze workshop is bedoeld voor mensen die 

 Over hun eigen grenzen heel willen kijken. 

 Behoefte hebben aan focus. 

 Van het gebaande pad durven stappen. 

 Meer te weten willen komen over zichzelf. 

 Geïnspireerd willen blijven. 

 
Programma  

Wanneer was de laatste keer dat je jezelf verraste? Ervaar de frisse mix van creativiteit en 

professionaliteit tijdens deze kadervrije workshop, waar intuïtie, inspiratie en focus centraal 

staan. Met behulp van beeld en woord komt je vrije geest (weer) naar boven. 

Niet denken: DOEN! 

 

Binnen de veilige omgeving van de workshop neem je een dag lang afscheid van je comfortzone 

en (her)ontdek je de kansrijke en inspirerende wereld daarbuiten. Vrij denken, reflectie en 

introspectie nemen je mee naar je eigen kern. Wie handelt vanuit zijn eigen kern maakt de juiste 

keuzes, overtuigt en blijft geïnspireerd. Handelen vanuit je kern geeft richting. 

 

Een workshop die inzichten biedt. Waarin beeld en woord gebruikt worden om tot inzicht en 

verdieping te komen.  

Kortere en langere sessies wisselen elkaar af met momenten van reflectie en introspectie. 

Ervaring met tekenen en schrijven is niet van belang. Het is slechts het middel en niet het doel. 

 

Wat brengt het je? 

 Hernieuwd inzicht in eigen kwaliteiten, inspiratie, drijfveren en verlangens. 

 Inspiratie en energie. 

 Verdieping, richting, groei en focus. 

 

Biografie trainer 

 

 

Als beeldend kunstenaar vindt Marina Kortenbout van der Sluijs zichzelf 

steeds opnieuw uit. Met haar academische achtergrond in de psychologie 

neemt ze je mee op een verrassende reis over uw eigen grenzen. 

Sinds 5 jaar geeft ze workshops bij van Ede & Partners. 
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Praktische informatie 

Kosten : particulier € 240,00 (exclusief BTW) 

  zakelijk € 300,00 (exclusief BTW) 

Locatie :  Boulevard 14, 3707 BN Zeist 

Deelnemers : Minimaal 5, maximaal 12 

Aanmelden via :  careeracademy@vanede.nl  
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