
Heb je behoefte aan;

~     Een energie-boost voor je mind?
~     Tijd en aandacht voor jezelf?
~     Een gezond portie ‘eye-openers’
~     Meer inzicht in jouw patronen?
~     Antwoord op de vraag ‘Hoe dan?’
~      Of gewoon simpelweg ‘wat fun’?

Kom dan naar de ‘MAKE UP YOUR MINDSET! WOR-
KOUT’ Deze workout levert je naast nieuwe inzichten, 
praktische tools en slimme tips om zaken ‘anders’ aan 
te pakken ook nog eens leuke nieuwe contacten op. 
Wij garanderen je een inspirerende avond met 
geweldige vrouwen zoals jij en wij waarin je met 
lichtheid en humor naar jezelf mag kijken, je jezelf 
kan herkennen in de ander én je met vernieuwde 
inzichten en energie weer naar huis gaat. Dit is een 
kans die je niet wilt missen dus schrijf je snel in 
want…. VOL=VOL.

Je hebt een leuk leven! Een prima baan, �jne vrien-
den, misschien wel een gezin en een gezellig sociaal 
leven. Toch heb je het gevoel dat je vooral bezig bent 
alle ballen in de lucht te houden. En daarnaast wil je 
alles wat je doet ook vooral goed doen…..het liefst 
perfect. 

Je legt daarbij de lat voor jezelf hoog. Je bent dan ook 
niet snel tevreden met jezelf. Je kijkt voornamelijk 
naar wat je beter had moeten doen. Je dagen bestaan 
voor een groot deel uit het afwerken van ‘to-do 
lijstjes’. Tijd voor jezelf of even een moment om eens 
helemaal niets te doen is er niet. Of gun je jezelf die 
niet? Als je heel eerlijk bent merk je dat je lang niet 
altijd even e�ectief bent en soms te weinig plezier en 
energie haalt uit de dingen die je doet.

Wil je hier verandering in brengen? 
Ben je ervan overtuigd dat het ook 
anders kan maar heb je geen idee hoe? 

WORKOUT

MAKE UP YOUR MINDSET

Speciaal voor vrouwen



ENJOY 
THINGS 

MORE

Wanneer    Waar   Business Center BedrijvigeBij
‘De Groene Bark’ Provincialeweg 302
in Zaandam
 

 

Hoe laat    

Deelnemers

    

max. 20

 

Tarief   

  

19.30 –  

Dinsdag 27 november 2018

22.30 uur

€ 47,50 (incl. BTW & ko�e/thee)  

 

 

Aanmelden kan door een e-mail met je naam en telefoonnummer

  

 

Karen Jansse en Kim Scheerder zijn 2 nuchtere dames met een 
praktische aanpak en een positieve levenshouding.

Karen heeft 13 jaar als leidinggevende mensen getraind, gecoacht en gemotiveerd. In 
maart 2015 heeft ze haar eigen trainings- en coachingsbureau KJ Support opgericht. Zij 
coacht en traint teams, leidinggevenden en professionals (kort gezegd; mensen) op 
mindset, gedrag, samenwerking en communicatie. Met haar energieke, oprechte, 
enthousiaste en pragmatische aanpak weet zij mensen te inspireren hun kwaliteiten te 
(her)ontdekken en het beste in zichzelf naar boven te halen. Zij heeft impact op de 
persoonlijke ontwikkeling van de mensen waar ze mee en voor werkt en leeft.

Kim is trainer en coach. 20 jaar ervaring als professioneel actrice, 15 jaar ervaring als 
theaterdocent, 10 jaar ervaring als presentator, inspirator, maakt dat zij in staat is om zeer 
snel te zien en terug te geven waar jouw kracht zit én waar jouw verbeterpunten liggen. 
Zij geeft sinds 4 jaar trainingen en workshops op het gebied van mindset, gedrag, 
communicatie en presentatie (zowel in groepsverband alsmede individueel). Kim weet 
je altijd te verleiden dat extra stapje te zetten wat nodig is zodat je gaat ondervinden, 
ervaren en leren. Dit doet ze met speels gemak, vol energie, oprechte aandacht en 
humor.

te sturen naar: makeupyourmindsetworkout@gmail.com


