“Dit programma is
speciaal voor hoger
opgeleide professionals die
meer impact willen maken,
meer energie uit hun werk
willen krijgen, en
betekenisvoller willen zijn
door vanuit hun passie te
gaan werken"

Waarom dit programma...

'Meer impact, ‘meer energie’, 'meer betekenis'. Laat die woorden eens tot je doordringen. Beeld je
eens in hoe dat zou zijn? En denk eens aan de mogelijkheden..... Wel, het is haalbaar!
Onderzoek wijst uit dat 88%(!) niet vanuit hun passie
werken en dat zelfs 67% van de professionals op zoek is
naar een andere baan. Een baan die meer bij ze past, waar
ze meer plezier in hebben, en waar ze beter tot hun recht
komen. Velen van ons zijn in een soms (goedbetaalde)
baan gerold omdat het ‘op ons pad kwam’, maar op een
gegeven vraag je je af; is dit het nou? En mag ik wel
ontevreden zijn? Ik krijg betaald, ik kan m'n
huis en/of gezin ervan onderhouden, ik kan op vakantie…
Mag ik wel zeuren? Het antwoord is simpelweg; ja. Want
geloof me, als je met je passie gaat werken is er nog veel
meer mogelijk.
In deze training gaan we daarom samen jouw passie
vinden, en gaan we helder krijgen hoe jij meer richting en
voldoening kan geven aan je leven, zodat jij wél vanuit je
passie, met minder inspanning zelfs meer kan verdienen.

Klantervaringen
“Ik had een ergdrukke baan bij een groot bedrijf, had veel
verantwoordelijkheid maar ik merkte dat het me steeds minder
voldoening gaf en ik weinig tijd meer voor mezelf had. Door de training is
mijn passie duidelijke geworden. Alleen al het herkennen daarvan gaf me
zoveel energie! Momenteel werk ik veel minder (voor hetzelfde salaris),
heb ik succesvolle artikelen geschreven over het effect van EQ op
kinderen, en heb ik zelfs laatst een lezing mogen geven
op een Universiteit. Ik leef steeds meer mijn droom en voel dat ik
enorm veel van waarde ben” - Dora Pedziwiatr –
“Frank heeft de kunst van het luisteren verheven tot dwars door je ziel
kijken. Als je een half uur 1 op 1 met hem praat dan is het net alsof hij je
volledig kent en ook je drijfveren volledig kent. Daarmee kan hij heel snel
impact hebben. Hij zorgt daarnaast voor een veilige sfeer, waardoor je je
helemaal open durft te stellen. Leg jij je niet neer bij de status quo, dan
beveel ik je het Vind je passie-programma ten zeerste aan.
Frank verandert echt levens!” - Youri van de Leur –
“Ik had een heleboel interesses maar wist niet welk ene ding me nu echt
liet stralen. Door het topniveau van facilitatie kreeg ik op een leuke en
luchtige manier dieperliggende inzichten. Mijn passie is nu heel concreet
en de stappen ernaartoe ineens heel inzichtelijk!" - Alexandra Lomo –

Resultaat
Dit programma zal een aantal dingen opleveren;
je krijgt heel helder waar je naartoe wilt,
je ziet in hoe jij veel meer impact kunt maken,
je volgende stappen worden gelijk duidelijk,
je krijgt een boost aan inspiratie en drive,
je weet precies waar je wel en en niet voor
moet kiezen
je gaat de eerste stappen zetten richting je doel
Bespaar jezelf maandenlang of soms wel
jarenlang uitzoekwerk. Daar is je tijd veel te kostbaar
voor.

Inhoud maandprogramma
Training
In één dag krijgen we jouw passie scherp. Echt? Ja.
Een passie is als het leggen van een puzzel. Je moet eerst
de puzzelstukjes kunnen definiëren voordat je de hele
puzzel kunt leggen en het hele plaatje kunt zien. Ik noem het
ook wel 'connecting the dots'. In deze training leer je de
patronen zien in je leven. Dat ene ding waar ál je interesses
en ál je kwaliteiten samenkomen. Datgene waar je emotie
en je ratio op één lijn komen. Jouw passie.
Online Masterclass
Nadat mensen hun passie hebben gevonden blijkt de
juiste mindset ontzettend belangrijk om ook je passie te
gaan volgen. In deze masterclass leer je hoe je direct
meer zelfvertrouwen kunt krijgen en hoe je jouw passie
om kunt zetten naar een concreet actieplan.
Accountability partners
Omdat jouw succes met 60% op het moment dat je
ergens verantwoordelijk wordt gehouden, werken we met
accountability buddy's. Zo ga jij enorme stappen maken.
1-op-1 coachingssessie
Ervaring leert dat je tegen dingen gaat aanlopen. En dat is
voor iedereen anders. In deze sessie gaan we specifiek in
op jouw situatie en ervaar je een doorbraak in jouw leven.

"The purpose of life,
is a life with purpose"

Prijs

Wat is er anders dan andere trainingen?

Investering gezamenlijke sessie (excl. BTW)

1. Veel trainingen blijven teveel aan de oppervlakte of komen met
Voor betaling in 2 termijnen betalen is het
uitkomsten waar je net niks mee kunt doen. Deze training niet. Na
uiteindelijke bedrag €500,honderden uren onderzoek heb ik de kern van passie ontdekt en
Als je in één keer betaalt, betaal je €1000,dat in een training vertaald. De trainingen zijn daardoor uiterst
effectief; al in 1 dag weet jij je passie!
Investering exclusieve 1-op-1 sessie
2. Er is een 100% succes garantie met deze methode. Het is nog
Het programma kan ook 1-op-1, exclusief met
nooit niet gelukt en ik ga door totdat we erachter zijn.
Frank
3. Door de krachtige werkvormen zijn de trainingen interactief, leuk
Voor betaling in 2 termijnen is het €1000,en geven gelijk inzichten.
Als je in één keer betaalt, betaal je €2000,4. Deze training richt zich op van binnenuit erachter komen waar je
De algemene voorwaarden zijn te vinden onder tot je recht komt en hoe je je op de juiste dingen kunt gaan richten
zodat je je eigen omgeving en zelfs je eigen baan kunt creëren.
www.degoudenuil.nl/algemene-voorwaarden

Het ideale profiel voor succes
100% Succes Garantie
Bij 100% van de deelnemers is het gelukt om
hun passie te vinden! Bij iedereen zit het er
namelijk al in, je zult het alleen zelf moeten
losmaken. En ik kan je met de juiste
begeleiding daarbij helpen. Indien jij echter 3
maanden na de training je passie toch nog
niet hebt gevonden, bied ik je een extra gratis
1-op-1 coachingssessie aan totdat we je
passie wél hebben gevonden.
Bonus
- De 'passievragen-lijst' om al je interesses te
onderzoeken.
- Template om vooraf waardevolle feedback
van je omgeving te vragen.
- Werkboek om al je inzichten op een
gestructureerde manier op te schrijven.
- De "Kompas" template. Op 1 pagina jouw
passie overzichtelijk ingevuld.

Je voelt dat je meer uit je leven kunt halen, maar weet niet zo
goed hoe
Je vraagt je af wat nou écht jouw passie is en waar je je op moet
focussen
Je houdt er van om geen tijd te verdoen maar om op een
effectieve manier te werken
Je bent gemotiveerd om op onderzoek uit te gaan en stappen te
ondernemen

Programma informatie
Tijdsbesteding
Voorbereidende opdrachten; 1 volle trainingsdag, check in ochtend, 1 online
masterclass, 2x 1-op-1 coaching
Studiebelasting
Minimaal 4 uur per week
Locatie
Online
Vooropleiding
Er is geen vooropleiding of extra cursusmateriaal nodig
Niveau
Havo/HBO niveau en hoger

Inschrijving: Stuur een mail naar frank@degoudenuil.nl of stuur een bericht via Whatsapp naar 0630441052

Over de trainer en begeleider
"Ik heb een hele sterke missie is om professionals te inspireren en te begeleiden om het
beste uit zichzelf te halen, door diep vanbinnen geluk te laten ervaren met dat wat ze doen.
Waarom dit zo belangrijk voor mij is?
Ik heb zelf op jonge leeftijd al veel aandacht besteed aan het ontdekken van mijn passie
en daar keuzes op durven baseren. Dat heeft ertoe geleid dat ik op jonge leeftijd al top
management teams heb mogen begeleiden en verschillende trainingsprogramma's heb
ontworpen (o.a. voor de Nyenrode Universiteit).
En nu is het tijd om al mijn ervaring en talenten in te zetten om zulke onwijs krachtige
trainingen te ontwerpen, dat het onmogelijk wordt om niet vol motivatie en vol energie
uit één van m'n trainingen te komen :)

