
Workshops

Haar uitgangspunt is, dat lichaam, 
ziel en geest één zijn.

Ankie adviseert, begeleidt en coacht 
mensen zowel privé als in en bij  
bedrijven. Zij gebruikt haar ervaring 
bij het begeleiden en integreren van 
veranderingsprocessen.

Creatieve  
OntwikkelingCreativiteit, mijn drijfveer.

Bron van mijn kunstenaarschap,
bron van mijn nieuwsgierigheid
wat is kunst, wat is spiritualiteit.

 Inspirerend Werken

Informatie 
folder

Jackie Bouw.
beeldend kunstenares, coach en trainer intuïtieve en 
creatieve ontwikkeling.

Trainers:

Ankie van de Weerd.
coach en trainer intuïtieve en creatieve ontwikkeling.



WORKSHOP INSPIREREND WERKEN

Doel

Een verdieping maken in persoonlijke ontwikkeling en 
op zoek  naar zijn of haar passie in werk en leven.

Werkwijze:

De Workshops kenmerken zich door ervaringsgericht 
leren, leren van en met elkaar. Er wordt  gebruik gemaakt 
van creatieve en intuïtieve technieken en methodes. 
Op een speelse manier wordt ruimte en energie 
vrijgemaakt, zodat jij bij je  eigen inspiratie , passie en 
talenten komt. We gaan actief aan de slag met Inspiratie 
in leven en werken. 
Hoe kom je tot inspiratie in samenwerkingsverbanden 
met behoud van je eigen authenticiteit. Hoe vernieuw en 
verdiep je de betrokkenheid op het werk?

Bezieling en Passie:

Meer vanuit jezelf zijn. Wie je in wezen bent.
Wat stimuleert je en wat houdt je tegen? Wat is wat je 
werkelijk wil? Wat heeft jou lichaam je te vertellen ? 

Communicatie:

Communicatie begint met waarnemen, luisteren en 
verstaan. Hoe communiceer jij? Hoe communiceert die 
ander? Wat speelt daarbij allemaal een rol? Hoe beleef 
jij de communicatie? Wat weet jij van lichaamstaal? Wat 
heeft jou lichaam je te vertellen ? 

Voor wie:

Bedrijfsleven,overheidinstanties en organisaties:

• Werken aan samenwerken.
• Integreren van organisaties en samenwerkings- 

verbanden.
• Reorganisaties

Offerte op maat voor bedrijven.

Open Inschrijving : 

Voor iedereen die op zoek is naar eigen   
invulling van passie, in werk of leven.
 
• op zoek naar een nieuwe baan/onderneming
• op zoek naar eigen talenten
• willen werken aan hun eigen ontwikkeling.

Locatie:

De Bink 3 - 45 ( 3e etage no 45) de ontmoetingsplek 
en werkplek voor creatieve ideeën en kunstenaars, in 
het atelier van Jackie Bouw.  
Binckhorstlaan  36, 2516 BE Den Haag. 

Of bij u op locatie.

Prijs: 
 € 195,- incl. BTW.  pp.   

 inclusief materiaal en de lunch.

Aanmelden:

via email: info@ankievandeweerd.com 
of            info@jackiebouw.nl

telefonisch:  06-13789814   Ankie van de Weerd.
       06-10214823   Jackie Bouw

Aanmelding is definitief na betaling van € 195,- op 
rekening Rabobank 1560.89.300 tnv R&A Consultancy, 
Abdijbrink 38, 2553 GK Den Haag onder vermelding 
van workshop inspirerend werken. 
De workshops gaan door bij een minimum deelname 
van 6 deelnemers. 

Meer informatie  op  www.ankievandeweerd.com 
   en  http://.coach.jackiebouw.nl

Wil je geraakt worden door de kracht van de 
mogelijkheden van jouw intuïtie ?

Bent u door de workshops geinspireerd tot verder werken 
dan is ook een meerdaagse training mogelijk.

Werk, Inspiratie en Intuïtie. 

Deze start in September 2010.

Data:

Kijk voor de data op de website. 

Op zoek naar passie in werk en leven ?.

Naar dat wat je graag wilt/droomt/doet/verlangt. 

Ankie van de Weerd en Jackie Bouw geven workshops  
en trainingen met als leidraad Inspirerend Werken.

De workshops zijn te volgen als 1-daagse workshop 
en tevens te zien als een kennismaking voor de open 
training  Werk, Inspiratie en Intuïtie die in september 
2010 start. Deze bestaat uit meerdere dagdelen.

Veranderingen: 
Veranderen is leven, ontwikkelen en groei.
In combinatie hiermee is rust en reflectie nodig om balans 
te houden.

CREATIEVE ONTWIKKELING


