
 Workshop  

Succes hebben 
in je leven!                  

 



Wil jij je succes graag beïnvloeden?  
 
Wil jij heel graag je diepste dromen ver-
wezenlijken? 
 
Vind je het lastig om jezelf helemaal te la-
ten zien? 
 

Wil je even succesvol zijn als anderen? 
 

Kom dan naar de workshop: Succes hebben in je leven! 

 

Inhoud van de workshop 
Stil staan bij wie je bent: opnieuw kijken naar jezelf en dat 
wat werkelijk voor jou van waarde is. Kijken naar je moge-

lijkheden om meer succes te behalen in je leven. Ervaren 
hoe je gewend bent ruimte voor jezelf te nemen en hoe dat 

verbonden is met de plek in je gezin van herkomst. Leren 
hoe je verbinding houdt met je kern. Bewegen tussen man-
nelijke en vrouwelijke energie, tussen kwetsbaarheid en 

stevigheid.  
 

Werkwijze 
Leren door ontmoetingen en uitwisseling: van verhalen, 
systemisch werken, ervaringsgerichte oefeningen, li-

chaamswerk, rituelen, schilderen en theorie. 
Aan het einde van de dag heb je een mooi schilderij ge-

maakt wat je succes verbeeldt. 



Voor wie 

Voor een ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp. Wij 
verwachten van jou dat je bereid en in staat bent om jezelf 

en je ervaringen in te brengen en te kunnen reflecteren. 
 
Tijd en plaats 

De workshop is een hele dag van 9.30 tot 17.00 uur. Wij 
kunnen de workshop geven op aanvraag voor groepen, or-

ganisaties en particulieren.   
 
Kosten en voorwaarden 

De kosten voor deze workshop zijn afhankelijk van de locatie 
waar we werken. Wij verzorgen, koffie/thee, lunch en de 

materialen. Voor het goed en optimaal kunnen oefenen is 
het van belang minimaal 8 deelnemers voor de workshop te 
hebben. 

 
Informatie en opgave 

Wil je meer informatie over het aanmelden van een groep of 
je wilt je alvast opgeven als deelnemer voor de eerst vol-

gende workshop dan kun je contact met ons opnemen. Ben 
je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meer informatie? 
Dan kun je contact opnemen met of je opgeven bij Albertien 

Zeinstra van Kerntalent Coaching & Systemisch werk of 
Hanny Schroor-van Geffen van Intijd Coaching, Advies en 

Training.  



Hanny Schroor-van Geffen, 1959 
Ik bied mensen vanuit Intijd coaching en 
training. Het uitgangspunt van Intijd is 
dat ieder mens verantwoordelijk is voor 
zijn eigen handelen en dat iedereen be-
schikt over de kwaliteit om zich te ont-
wikkelen en indien nodig te veranderen. 
Soms lukt dat niet alleen. Intijd biedt 
hulp hierbij. Het uitgangspunt hierbij is 
dat de oorzaken voor problemen vaak op 
identiteitsniveau zijn terug te voeren. 
Door de oorzaken op dit niveau te onder-
zoeken kun je de kern van het probleem 
oplossen en beter vorm geven aan je 
persoonlijk en/of professioneel handelen 
in de toekomst. 
Ik maak hiervoor gebruik van o.a. NLP, 
Transactionele Analyse, Systemisch Werk 
en Lichaamswerk. 
Intijd laat je ervaren hoe je ervoor kunt 
zorgen dat je met succes je eigen weg 
inslaat en kunt zijn wie je bent.  

Albertien Zeinstra 1962 
Ik werk als coach, loopbaanbegeleider, 
adviseur, trainer en begeleider bij opstel-
lingen vanuit mijn eigen praktijk Kernta-
lent Coaching & Systemisch werk in Hem-
pens. Binden, boeien en bezielen zijn de 
kernwoorden die bij mij passen en die 
mijn visie op het leven vertolken. Ik vind 
het belangrijk dat mensen in de ontmoe-
ting de (ver)binding met het leven en 
andere mensen aan kunnen gaan. In de 
coaching en trainingen laat ik de mensen 
het mogelijke zien en het haalbare ver-
wezenlijken. Ik maak o.a. gebruik van 
NLP, emotioneel lichaamswerk, transacti-
onele analyse, systemisch werk, thera-
peutisch werken op identiteitsniveau. De 
methodiek van familie- en organisatieop-
stellingen is voor mij een enorme verrij-
king in mijn werk. Hiermee kan ik men-
sen begeleiden om weer bij hun kern te 
komen, zodat ze voluit het leven kunnen 
nemen. En kan ik organisaties begeleiden 

om bij hun doel te komen, zodat ze de 
stappen voorwaarts kunnen maken om 
hun targets te halen. 


