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De Vakantie coach
 

Ik kom terug van vakantie en ……….
  
Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van onze vakantie en daarmee ook aan het
einde van onze special die wij exclusief voor de vakantieperiode hebben
samengesteld.
 
Het mooie van het schrijven van deze specials hebben wij toch wel gevonden dat 
het ook onszelf attendeerde op het gegeven dat je met kleine tips  al zo gemakkelijk
kunt werken aan je eigen ontwikkeling en daarmee de regie in eigen hand kunt
houden. Ook wij  hebben de instrumenten die wij hebben aangereikt ons ter harte
genomen en aan ons zelf gewerkt in deze vakantieperiode: “practice what you
preach”. De stip aan de horizon is neergezet, de contouren van de weg er naar toe
zijn getekend en nu stap voor stap op weg.
 
Wat het altijd spannend maakt is of jij je doel gaat bereiken. Het kan je helpen om je
doel dat je wilt bereiken met anderen te delen, hierdoor zullen zij jou regelmatig
bevragen hoe ver het er mee staat , wat jou vervolgens weer helpt om actief te
blijven. Wat ook een goede stok achter de deur is, is het zoeken van een maatje die
jij betrekt in jouw plannen en die jij vraagt om jou actief te stimuleren. Succes
verzekerd, want je kunt het niet maken om er onderuit te komen.
Zet ook af en toe op willekeurige momenten een reminder in je (digitale) agenda, zo
gemakkelijk en o zo alarmerend.
 
Via deze weg willen wij ook degenen bedanken voor  de  feedback op onze
zomerspecial, altijd fijn om een compliment te ontvangen en leerzaam om (kritische)
reacties te lezen.
En mocht je ons alsnog of nogmaals  feedback willen geven dan nodigen wij je
daartoe graag uit.

http://us3.campaign-archive1.com/?u=a82bdd0bba6d6b4303eba2fbb&id=96263a6f1a&e=940a331a74


Wij wensen jullie weer een mooie werk-periode tegemoet en sluiten nog een keertje
af  met een nazomerse  groet,
 
 

Muriël Jorden en Jolanda Wessel
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