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‘O p  a d e m  k o m e n  i n  e e n  v o l  ( w e r k z a a m )  l e v e n ’

Balanceren 
Als vrouwelijke professional heb je nagenoeg altijd een 
hoog tempo. ‘Balans hebben en houden’ staat beslist op 
je agenda, maar komt in de dagelijkse hectiek en je volle 
werkzame leven niet zelden neer op een gevecht. Op je 
beste best doen om aan alles en iedereen toe te komen 
zonder gejaagd te raken. Het is eigenlijk eerder een kwestie 
van hard werken om niet in een permanente onrust terecht 
te komen. In deze inspirerende, op in- en ontspanning 
gerichte training maak je gedurende twee aaneengesloten 
dagen, bewust ruimte voor je eigen behoeften en voor 
het vestigen, verstevigen en/of bijsturen van een innerlijke 
koers die je persoonlijke balans ondersteunt. 

Concrete handvatten
In deze training werp je eerst een blik op jezelf en vervolgens 
op jezelf als professional. Door inzicht te krijgen in je bewuste 
en onbewuste denk- en gedragspatronen en de achterlig-
gende motivatie, ontdek je in hoeverre je focus ligt op je ei-
gen wensen en behoeften, dan wel op die van de buitenwe-
reld. Alle aspecten van het functioneren komen aan bod, we 
werken aan fysieke, emotionele en mentale bewustwording: 
•	Hoe kan ik communiceren vanuit balans ipv vanuit des-

balans in mijn werk en leven
•	Ontdekken van innerlijke motivatie en balans ter verbete-

ring van je werkzame leven
•	 Je balans opmaken tussen willen en moeten 
•	 Inzicht in stress(patronen), deze tijdig leren (h)erkennen 

om effectiever te kunnen functioneren in je werk en leven 

•	Hoe reflecteer ik op verschillende levensgebieden en 
breng ik dit in balans met mijn werkzame leven?

•	 Bewuster en met meer ontspanning kunnen werken ter ver-
betering van de werksfeer en werkprestaties en om de kans 
op uitval in de toekomst te voorkomen of te verminderen

•	 Formuleren van wensen op korte en langere termijn  
om hiermee je huidige en/of toekomstige werk te plan-
nen en te behouden

•	 Regie nemen: welke stappen wil je in welk levensgebied 
gaan zetten? 

•	 Samenstelling concreet stappenplan ter verbetering van 
zelfstandigheid in je werk en ter verbreding van je vakken-
nis en vaardigheden in je werk en leven

•	Hoe wil je op adem blijven in werk en privé?

Vanuit deze regie en persoonlijke koers kun je je visie en 
verantwoordelijkheden gaan delen met en verbinden aan 
anderen. Daartoe wordt aandacht besteed aan onderlinge 
communicatie, samenwerking en del(eger)en van verant-
woordelijkheden in werk en je leven. 

Doelgroep
Vrouwelijke professionals die via reflectie, bewust(er) willen 
kiezen en regie nemen over leven en werk. 

Werkwijze: intakegesprek, gevolgd door 2 opeen-
volgende dagen (inclusief overnachting)
De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake 
met één van de twee vrouwelijke Levenskracht Coaches en 
tevens trainer van het programma. We bespreken je per-
soonlijke ontwikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en 
je motivatie voor deelname. Tijdens de intake maak je het 
LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® op. Dit 
profiel geeft direct al inzicht in je functioneren, je denk- en 
gedragspatronen en overleefstijlen in je werk en leven.

Vervolgens zijn er twee aaneengesloten trainingsdagen in 
een kleine groep van maximaal 12 deelnemers. Behalve het 
verder uitdiepen van het LSI worden, op een ervaringsge-
richte manier, de eigen patronen nader belicht en gezonde 
mogelijkheden geschetst. 

Circa 2 à 3 weken na de training volgt er een evaluatiege-
sprek waarin we jouw vorderingen uitvoerig bespreken. 
Tevens verkennen we samen eventuele opvolg-  en verdie-
pingsmogelijkheden.

Je bent een werkende vrouw en goed opgeleid. Je leeft in een wereld met een veelheid aan opties, kansen en scenario’s waarbij 
je het maximale uit jouw werk en leven wilt halen. Mogelijkheden te over en het liefst wil je alles op een hoog niveau doen. Om-
dat je ondertussen in balans wilt blijven, vergen al je opties steeds eigen antwoorden en keuzes. Hoe creëer je die balans tussen 
je eigen wensen en behoeften en de verplichtingen en verwachtingen van anderen? Een kwestie van kiezen en/of delen? 
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Data 
Data 2020:   - 29 oktober en 30 oktober 2020
  - 10 december en 11 december 2020

Locatie en bijzonderheden
Locatie: ‘‘De Hoorneboeg’’, 
 Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum, 
Navigatie: Tomtom: Hoorneboeglaan 9 (geen postcode)
 Google maps: Hoorneboeg 5; 
 1213 RE Hilversum
Tijden: 09.30 - 22.15 uur: en 07.00 – 18.00 uur 
 (Ontvangst in de Heizaal van 08.45 - 09.30 uur). 
Lunch:  Op beide dagen inbegrepen en op 
 de locatie verzorgd

Ontbijt/dinner:  Avondmaaltijd op dag 1 en 
  ontbijt op dag 2 inbegrepen en 
  op de locatie verzorgd 
Kledingadvies:  Gemakkelijke kleding en    
  buitenschoenen

Contact/inschrijving
Wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl
(www.doorsprong.nl).

* Deze opleiding maakt onderdeel uit van de KPN Academy: 
  EX-DRS-DS 19 en valt binnen het inzetbaarheidsbudget.

Karin van de Kerkhoff
(1961) 
 
coachpraktijk Landsmeer 
en op locatie in Den Haag en Haarlem

•	 Gedurende 6 jaar werkzaam als voorlichter en communicatie-
adviseur in het bedrijfsleven, vanaf 1998 werkzaam als zelfstandig 
coach/mediator onder de naam Approach Coaching & Mediation, 
o.m. in samenwerking met dOorsprong

•	 Afgestudeerd als sociaal pedagoog (UvA) met hoofddomeinen: 
losmaking van het gezin en de overgang van school naar werk

•	 Aanvullend geschoold in relatie- en gezinstherapie (UvA  
psychologie), conflicthantering en -bemiddeling (NIP/NMI),  
systeemdenken (Interactieacademie Antwerpen), ontwikkelings-
pychologie, persoonlijkheidsleer en psychopathologie

•	 Permanente educatie o.m. stress/vitaliteitsmanagement,  
energetisch lichaamswerk (Ki-training, mindfulness, houding  
en beweging), Imaginatie, dilemmacoaching, Voice Dialogue 
(ITP), Persoonlijk Leiderschap en leidinggeven

•	 Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker van het Levensstijlen 
Inventarisatie profiel (L.S.I.) van Human Synergetics ®

•	Kernwaarden: vertrouwen, energie, helderheid, liefde&lef

Anite Jonkers
(1958) 
 
coachpraktijk Berkel-Enschot 
en op locatie in Loonse en Drunense Duinen

•	Gedurende 10 jaar zelfstandig ondernemer in de modebranche
•	Opleiding energetisch therapeut/vitaliteitscoach
•	Opleiding gedragstherapeutisch werker
•	Opleiding Mindfulness bij See true Amsterdam (leer van Kabat Zinn)
•	Workshop geweldloze communicatie M. Rosenberg
•	Cursusleider in de Basisprogramma en de Leergang voor (para)

medici bij een gezondheidscentrum in België gecombineerd met 
een eigen praktijk als energetisch therapeut gedurende 7 jaar

•	Gecertificeerd yoga docente in Hata en Critical Alignment yoga 
aangesloten bij de nederlandse-vereniging van yoga docenten. 
Opgeleid bij de blikopener en Gert van Leeuwen

•	Tweejarige opleiding Familie- en Organisatieconstellatie door 
diverse docenten van het Hellinger Instituut Duitsland

•	Opleiding Psychosociaal therapeut (Gradatim)
•	Verdieping in bewustzijnsleer Past Reality Integration (PRI)
•	Gecertificeerd en geautoriseerd gebruiker van het Levensstijlen 

Inventarisatie profiel (L.S.I.) van Human Synergetics ®
•	Gekwalificeerd teamleider in de verslavingzorg
•	Eigen praktijk Free Body Free Mind
•	Kernwaarden: openheid, kracht, energie, lichaamsbewust 

en empathisch


