
PROGRAMMA 2023

MASTERMINDS
Online via ZOOM  circa 1 uur

Maandag 6 maart 

Maandag 3  april 

Maandag 8 mei 

Maandag 5  juni 

WhatsApp-contact 06-22802213
Heb je vragen, loop je vast, wil je feedback of een
succeservaring delen. Liefs Margot 

Februari

Kick-off & Trainingsdag 

Woensdag 19 aprilSamenwerkdag

Vrijdag 24 maart 

Individuele coachingsessie

Vrijdag 12 mei Trainingsdag 

Woensdag 5 juli Samenwerkdag

Juni Individuele coachingsessie

Woensdag 11 oktoberTrainingsdag 

September 

Afsluiting Vrijdag 24 november

Individuele coachingsessie

Maandag 3 juli 

Maandag 4 september 

Maandag 2 oktober 

Maandag 6 november  
 



PROGRAMMA 2023

Transformerende trainingsdagen 
Waarin we naast systemische werken ook elke keer super leuke nieuwe dingen gaan
ondernemen zoals een ijsbad, samen kickboksen, systemisch werken met paarden, de natuur
in en nog veel meer. Tijdens deze totaal verzorgde trainingsdagen op een fijne locatie (meestal
in de omgeving van Deventer) gaan we samen  aan de slag om jouw eigenwijze strategie om
te zetten naar concrete acties zodat je ook echt resultaat gaat behalen. We gaan je intuïtie en
strategie nog meer verbinden. 

WhatsApp-contact 06-22802213
Heb je vragen, loop je vast, wil je feedback of een
succeservaring delen? Liefs Margot 

Empowerende samenwerkingsdag
Tijdens de samenwerkdagen ga je aan je bedrijf  werken. Ik ben aanwezig dus je kunt mij de
hele dag vragen stellen en samen sparren met de andere deelneemsters. Het is een plek waar
we elkaar empoweren, in actie komen en samen groeien. Ook zal er op de dag vaak een externe
trainer zijn om een workshop te geven. 

Masterclasses van experts
Er worden regelmatig Masterclasses gegeven door experts op het gebied van persoonlijke of
zakelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan online marketing, storytelling, branding,
(money)mindset, voeding & lifestyle, presenteren, SEO en de invloed van je systeem. Exacte data
worden in de loop van het jaar bepaalt. Deze worden opgenomen zodat je het altijd terug kunt
kijken.

Maandelijkse Mastermind
We starten elke maand samen met andere ondernemers, we bespreken jouw plannen voor de
komende maand. Waar ga jij je op focussen en welke acties ga je ondernemen? Je krijgt
persoonlijke feedback van mij en je wordt geïnspireerd en empowered door de andere
ondernemers.

Individuele coachingsessies
Ook zal ik je individueel coachen zodat we echt inzoomen op jouw bedrijf zodat je alle
praktische vragen aan mij kan stellen. We gaan onderzoeken, ontdekken, onderscheiden,
ontwikkelen en in actie komen. Dat doen we door te werken aan  jouw plannen zodat de groei
van jouw bedrijf in een stroomversnelling komt. Ook gaan we door middel van opstellingen
onderzoeken wat er speelt in jouw bedrijf of met hypnose (onbewuste) overtuigingen
transformeren zodat het weer volledig kan gaan stromen. 


