
5-daagse trainingsreis naar Ameland 
1 kok, 2 trainers, 10 deelnemers…  Gun jezelf nú de tijd, 
ruimte en rust om te investeren in jezelf en beter dan ooit in 
je kracht te komen! Ga met ons mee op trainingsreis en laat 
je uitdagen door een ervaren trainersteam. Geniet van de 
schitterende natuur op het eiland, het comfort van een 
prachtige boerderij met eigen zwembad/wellness, lekker 
eten en niet te vergeten een beetje fysieke uitdaging..! 

All-inclusive 
training 

Volpension, 
vervoer op het 
eiland én  
activiteiten 

Mogelijkheid tot 
bijboeken extra 
nacht 

Aankomst op 
zaterdag 3 maart 
voor slechts €59,- 
(volpension) 

Ook al te boeken 

Lissabon - juni ‘18 

Lapland - jan ‘19 

€2445,- (EXCL .BTW) 
incl. privé gebruik van 
Tweepersoons kamer 

(max. 10 deelnemers)

EARLY BIRD 
10% korting bij 

inschrijving vóór          
1 november 2017

WANNEER? 
4 t/m 9 maart 2018 

(met mogelijkheid tot 
aankomst op 3 maart)

Comfortabel uit je comfort zone

Comfortabel uit je comfort zone



Persoonlijke ontwikkeling - Wil jij meer uit 
jezelf en je werk halen? Beter gebruikmaken 
van je persoonlijkheid, mogelijkheden en 
kwaliteiten? In deze inspirerende training 
krijg je een beter inzicht in je eigen 
functioneren en leer je hoe je de 
samenwerking met anderen soepeler en 
efficiënter laat verlopen. We helpen je balans 
aan te brengen tussen je natuurlijke 
kwaliteiten en je uitdagingen. Wij beloven                                                                                                      
dat je nog jarenlang plezier zult hebben van                                                                                         
deze training.  

JOUW RESULTAAT - Je hebt meer inzicht in je 
persoonlijkheid / Je gaat beter luisteren 
naar jezelf en anderen / Je leert  je doelen in 
acties om te zetten / Je wordt je bewust hoe 
je jouw doelen afstemt op je omgeving / Je 
werkt beter met anderen samen / Je werkt 
beter samen met jezelf   

VOOR WIE ? - De training is speciaal 
ontwikkeld voor iedereen die meer uit 
zichzelf wil halen en doelgerichter wil 
werken. Om dit te bereiken ben je bereid om 
kritisch naar jezelf te kijken en actief bij te 
dragen aan de groep. 

AANPAK - In een intensief programma staan 
jouw persoonlijke kenmerken en 
vaardigheden 5 dagen centraal. Je oefent 
actief, waardoor je toewerkt naar een 
zelfverzekerder, krachtiger en 
schitterender “ik”.  De training wordt 
afgesloten met het vastleggen van je nieuw 

verworven inzichten en voornemens in een 
persoonlijk actieplan. Zo rond je de training 
af met zichtbaar resultaat en heb je een 
handvat om direct mee aan de slag te gaan 
in de praktijk.  

Voor de trainingsweek vindt er een intake 
plaats, zodat we in de training gericht op je 
persoonlijke situatie kunnen ingaan. 
Natuurlijk gaan we ervoor jou maximaal te 
laten schitteren! Onze gecertificeerde 
trainers zijn continu bezig met het 
doorontwikkelen van relevante methoden 
en technieken. Daarom kun je altijd een 
training van hoge kwaliteit verwachten.  

Info of inschrijven? Neem contact op met Edo 
Koevoet (edo.koevoet@simplify-
coaching.com) of Monique Christophe 
(info@niekorganiseert.nl).

GEBUNDELDE KRACHTEN - Het trainingsprogramma “Tijd om te SCHITTEREN” is een 
samenwerking tussen Simplify Coaching en Niek Organiseert.  

Edo Koevoet - als doorgewinterd IT-professional kwam hij in 2013 in 
aanraking met coachen op drijfveren. Nu is hij geregistreerd V-cirkel coach 
en zelfstandig ondernemer binnen Simplify Coaching. Hij is overtuigd van 
de kracht en duurzaamheid van coachen op drijfveren en zet zijn talent en 
ervaring als trainer en coach in voor de ontwikkeling van personen en 
teams. 

Monique Christophe - was jarenlang een 'recht door zee' manager. Vanuit 
‘Niek Organiseert’ ontzorgt ze nu als zelfstandig ondernemer bedrijven en 
particulieren op het vlak van eventorganisatie en organisatorische 
uitdagingen. Daarnaast geeft zij trainingen op het gebied van NLP en is ze 
gecertificeerd DISC- trainer/coach/consulent.  
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