"MINDFUL ZITTEN ZIJN
OP EEN KUSSENTJE...
MIJ NIET GEZIEN"
Mark Brenninkmeijer,
eigenaar en trainer bij
Coaching voor echte mannen

Voor bedrijven die van aanpakken houden:
ZO MOTIVEER JE DE MANNEN IN JE BEDRIJF ÉN VOORKOM JE VERZUIM
De tweedaagse groepstrainingen van
Coaching voor echte mannen zijn
speciaal voor de mannen in je bedrijf.
Deze praktische trainingen:
Helpen werknemers die blijven
vastlopen in dezelfde patronen
om dingen anders aan te pakken.
Zo groeien ze in hun loopbaan en
kunnen ze het bedrijf verder
vooruit helpen.
Voorkomen verzuim. Werknemers
met stress krijgen weer energie
om aan de slag te gaan. En ze
ontdekken hoe ze stressklachten
kunnen verminderen en
voorkomen.

Binnen 2 dagen weten werknemers
wat ze zélf kunnen doen om dingen
te veranderen. Gecertificeerd coach
en trainer Mark Brenninkmeijer doet
niet aan vage praatclubjes,
meditatie of mindfulness.

'STIMULEER GROEI MET NUCHTERE
GROEPSTRAININGEN'
Mark geeft resultaatgerichte
trainingen waarin obstakels nuchter
worden besproken en hij werknemers
motiveert en begeleidt om zelf
oplossingen te vinden.

TWEEDAAGSE TRAININGEN

Mentaal vitaal training

beter in Balans training

Voor werknemers die niet meer willen
stilstaan maar groeien en die dingen
anders willen gaan aanpakken.

Voor werknemers met stress, om
klachten te verminderen en te
voorkomen.

Na deze training:
Werknemers kunnen oude patronen
doorbreken en groeien.
Werknemers zijn gemotiveerd en in
staat om het beste uit zichzelf te
halen.
Werknemers zijn beter voorbereid
op eventuele veranderingen in het
bedrijf.

Na deze anti-stresstraining:
Werknemers zullen minder snel
uitvallen vanwege stressklachten.
Werknemers met stressklachten
krijgen weer nieuwe energie.
Werknemers kunnen stress
makkelijker bespreken met
collega's en/of het management.

Handige info

Resultaatgerichte groepstrainingen
Geen mindfulness of meditatie
Locatie in bosrijke omgeving
Duur: 2 dagen met overnachting
Training: € 995,- p.p.
Verblijf € 245,- p.p incl
overnachting, 1x ontbijt, 2x lunch
en 1x diner

Meer info of vrijblijvende offerte?
Bel of whatsapp naar +31643585545
of stuur een mailtje naar
mark@coachingvoorechtemannen.nl

CURSISTEN AAN
HET WOORD
“Je wordt gehoord en
kunt je ei kwijt.
Je voelt je op je gemak.
Er is ruimte voor
discussie. En je leert
een stuk meer over
jezelf.”

“Goed concept,
uitstekende vakkennis
en begeleiding,
waardevolle training;
TOP.”

“De problemen van
collega's zijn divers
maar toch
herkenbaar. Erg
intensief, maar
bijzonder nuttig.”

“Mark zijn aanpak heeft
ervoor gezorgd dat ik
bepaalde emoties naar
boven heb gekregen die ik
normaal ver weg zou
stoppen. Iets wat niemand
nog is gelukt.”

“Ik vond deze 2 dagen
bevrijdend. Het was
best intensief maar dat
is ook nodig voor een
goed resultaat. Het
hotel is zeer goed. Het
eten uitstekend.”

“Ik ben nu bewust dat ik
niet de enige ben die het
moeilijk had/heeft en dat
het een reden heeft. Het is
nu tijd om echt ‘los te
laten’ en goed te leren
leven met wat lastige
karaktereigenschappen.”

MEER INFO OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?
BEL OF WHATSAPP: +31643585545
STUUR EEN MAILTJE NAAR:
MARK@COACHINGVOORECHTEMANNEN.NL
WWW.COACHINGVOORECHTEMANNEN.NL

