
In Griekse sferen, met riant uitzicht op zee en in een comfortabele 
omgeving kun je in een groep van 4-6 personen van 6 tot en met 
13 oktober 2017 deelnemen aan de trainingsweek ‘INSPIRATIE in 
WERK & LEVEN voor professionals’. Voor professionals die met 
mensen werken zoals coaches, trainers, docenten, adviseurs en 
leidinggevenden. 

Sinds 2011 geven we met veel plezier en succes de trainingsweek 
INSPIRATIE in WERK & LEVEN aan enthousiaste deelnemers. Deze 
kennis en ervaring  delen we nu met jou, onze collega. We leggen de 
focus op de professionele ontwikkeling. We werken ervaringsgericht.  
Nieuw is dat we het geleerde in een theoretisch en methodisch kader 
gieten. Het resultaat hiervan verruimt en verdiept alles wat je doet in 
leven en werk. 

De thema’s
 
   – Vergroten van zelfvertrouwen;
   – Omgaan met emoties en polariteiten;    
   – Herontdekken van verlangen en wilskracht;
   – Naar hartenlust genieten en ontspannen;
   – Communiceren vanuit de vier niveaus;
   – Inzicht, doorzicht en overzicht van de leerdoelen;
   – Vanuit bewustzijnsverruiming aan de slag in je eigen werkveld.

Werkwijze

We werken op vier niveaus:
  
   1. Fysiek    3. Emotioneel
   2. Mentaal    4. Spiritueel

Daarnaast hanteren we twee elkaar aanvullende benaderingen 
namelijk:

   1. Biografisch werken met levens-loopbaanvraagstukken
   2. Werken met de chakra’s en krachtdieren vanuit 
       sjamanistisch perspectief

INSPIRATIE in WERK & LEVEN
in Griekenland 
nu ook voor professionals

Verrassende uitbreiding van je persoonlijke 
en professionele leiderschap!

6 – 13 oktober 2017

‘Een week vol van genieten, 
prachtige natuur en 
inspiratie die je dichter bij 
je echte ZELF brengt’ 

    – Alies Alberts (trainer)

‘Ontdekt hoe leven en werk 
prachtig te verbinden zijn’ 

    – Inez Sales (adviseur 
       gezondheidszorg) 



Meer informatie over de werkwijze vind je op:
www.zoetrainingencoaching.nl/training/griekenland-training/

Wat levert het op?

   – Een wezenlijke bijdrage tot impactvol werken en duurzame 
      ontwikkeling;  
   – Door de ervaringsgerichte aanpak dubbel resultaat; namelijk 
      voor jezelf en voor de mensen met wie je werkt. 

Concrete resultaten

   – Buitengewone uitbreiding van je bewustzijn en je 
      professionele handelen;
   – Je gereedschapskist is aangevuld;
   – Betere zelfzorg, ook in je werk. Ken je grenzen!
   – Genieten van wat je doet in leven en werk;
   – Meer focus op wat jij kunt en graag doet;
   – Meer handelen vanuit bewuste keuzes van wat voor jou 
      belangrijk is;
   – Beter zicht op jouw zinvolle bijdrage in werk en leven;
   – Bijdrage aan ontvouwen van je bestemming.

Waar?

Je vliegt in 3 uur van Düsseldorf naar Kalamata. Na een uur rijden 
kom je aan op de idyllische locatie in Neohori, een ruim landhuis, 3 
km van zee in de Mani, Zuid Peloponnesos.

De trainers

Wij zijn Ineke van den Berg en Marjolijn van Burik. Samen hebben we 
meer dan 50 jaar trainerservaring. 

We hebben veel kennis, kunde en wijsheid op het gebied van 
Personeel & Arbeid, Klinische Psychologie, Creatieve Therapie, 
Drama, Internationale School voor Psychodrama, Co-active Coaching, 
School voor Innerlijk Sjamanisme, Centrum voor Leven en Intuïtie 
en Intuïtief Traject, Mindfulness, Master of Business Administration. 
Daarnaast zijn we allebei auteur.

Kosten

€1.498,-- voor 7 daagse training met twee trainers, trainingsmaterialen 
(boeken), logies en ontbijt op basis van tweepersoonskamer in ZOÉ 
huis, twee maaltijden in huis, koffie, thee en drankjes in huis, vervoer 
ter plekke.

ZOÉ Training en Coaching staat ingeschreven in het register van 
het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en kan de 
opleiding daardoor BTW-vrij aanbieden. 

Niet inbegrepen: reiskosten: circa €250,- tot 300,- (Düsseldorf – 
Kalamata v.v. met Aegean Airlines: volgens informatie april 2017), 
toeslag eenpersoonskamer (studio in de directe omgeving à €248,-), 
persoonlijke uitgaven (o.a. uit eten), reis- en annuleringsverzekering. 

Contact

Voor meer informatie kan je 
contact opnemen met 
Ineke van den Berg of 
Marjolijn van Burik.

E-mail: 
gimvdberg@gmail.com
info@marjolijnvanburik.nl

Telefoonnummer: 
06 40893489
06 54941373

www.zoetrainingencoaching.nl
www.marjolijnvanburik.nl
www.mooihuisgriekenland.nl
www.4windstreken.nl


