


Programma

Je verblijft in een prachtig hotel in 
de duinen, het Westcord Strandhotel 
Seeduyn. In een eigen individuele 
kamer met zee- of duinzicht. Met vrij 
gebruik van wellness. 24 uur per dag 
is de vuurtorenlounge exclusief voor 
ons beschikbaar.

Wij combineren kennis, 
workshops, reflectie en  

individuele aandacht. Er zijn 
genoeg momenten voor 
jezelf. En momenten met  
elkaar. We genieten veel-
vuldig van de natuur van 

Vlieland.

Naast het Canvas Business 
Model You werken wij met 
beproefde instrumenten/
methodieken als Bateson, 

Gallup, NLP, systemisch werk 
en Transactionele analyse.

DAG 1 Hier sta ik
Aankomst met de boot
Opening en kennismaking
Uitgebreide lunch
Vitaliteit en balans: wat, hoe en waarom?
Waar sta ik nu?
Gezamelijk diner
Workshop Mindfull walking/running

DAG 2 Dit ben ik
Mijn unieke vaardigheden
Mijn waarden en overtuigingen
Uitgebreide lunch
Eerste versie persoonlijke missie
Gezamenlijk diner

DAG 3 Dit wil ik
met persoonlijke missie
Aan de slag met jouw Canvas Business Model You
Uitgebreide lunch
Stiltewandeling
Verder met het Canvas Business Model You
Gezamenlijk diner

DAG 4 Dit doe ik
Mezelf en mijn plan in de wereld zetten
afsluitende gezamenlijke lunch
Met de boot terug naar Harlingen/huis

Anita Pijnappels:
“Mijn drijfveer is om mensen te helpen 
weer in vebinding te komen met zichzelf. 
De wereld waarin wij leven doet een 
nadrukkelijk en continu beroep op de 
ratio. Daar zijn we gemiddeld genomen 
erg goed in. Maar daarmee zijn we er ook 
goed in om onszelf uit het oog te verlie-
zen. Op het moment dat we hierin vast-
lopen, blijkt dat we vooral geholpen zijn 
als we die ratio durven loslaten. Als ratio 
en gevoel weer in balans zijn, kunnen we 
de regie weer pakken. Ik spreek en werk 
uit ervaring. Voor zowel persoonlijke- als 
beroepsmatige groei heb ik de afgelopen 
jaren zelf de balans bewust opgezocht. 
Dat heeft mij geholpen moeilijke maar 
belangrijke besluiten te nemen. Ik heb na 
ruim 20 jaar mijn baan opgezegd en mijn 
en mijn eigen bedrijf gestart.”

Eric Doornik:
“Mijn uitgangspunt is ‘Oké zijn als kompas. 
Het kan en je mág’.
Professionals die zijn vergeten wat zij 
ook al weer in de wereld wilden zetten, 
moedig ik aan om het beste uit zichzelf 
te halen. Dit kan alleen als je zonder 
belemmeringen jouw talenten durft te de-
len. Om dit te bereiken werk ik met drie 
uitgangspunten: slaap goed, doe je best 
en heb lol. Om vertrouwen te creëren, 
energie los te maken en je stevig durven 
voelen. 
In mijn rol als manager en executieve 
coach hebben mijn teamleden, klanten 
en bovenal ik zelf ervaren dat deze drie 
uitgangspunten universeel zijn. En dat 
vind ik mooi. Omdat het laat zien dat wij 
allemaal mens zijn. ”


