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  Loop je rond met het gevoel dat er meer in je zit? 
   Twijfel je of je wel op de juiste plek zit? 
 
 
SOULBRANDING! 
De soulbranding journey is voor degenen die gedurende enkele maanden stap voor stap 
willen doorwerken naar een passende profilering. Met een laagdrempelige thuiswerktool 
(met 18 opdrachten) als basis, het boek ‘Het Merk IK’ en enkele aanvullende (bel) 
coachings kun je gedegen en praktisch aan de slag en snel succesvolle slagen maken. 
 
De combinatie van online werken en 
coaching geeft je meteen al zelfsturing: je 
hoeft niet te wachten tot je jouw coach 
weer ontmoet maar kunt tussen de “live” 
coachsessies door, zelf op jouw tempo aan 
de slag met opdrachten die je op allerlei 
manieren inzichten geven en in beweging 
zetten.  
 
Verdiepend, speels en concreet! 
Het programma neemt je mee van binnen 
naar buiten: geeft je zicht op je ziel, op jouw 
plek: waar kom je vandaan, waar is het jou 
om te doen, wat wil je en wat kan je en wat 
heb je te bieden? Maar daar blijft het niet 
bij. Je wilt tenslotte dan ook doen wat je het 
liefste doet en waar je het meest van 
waarde bent, je leven en loopbaan vorm 
geven. Het tweede deel van het 
programma gaan dan ook over 
manifestatie en zichtbaarheid!  
De coaching helpt je een stap verder. Ik wijs 
je de weg (zonder de bestemming te 
kennen!), help jou met verdere 
bewustwording zodat je los maakt wat 
maar blijft vastzitten, help je zicht te krijgen 
op jouw blinde vlek en misschien ook wel 
gewoon als stok achter de deur!  

Details 
Je kunt elk moment starten en jouw proces 
bepaalt de snelheid van het traject. 
Investering voor particulieren:   
€ 895 euro excl. BTW (€ 1.083 incl. BTW). Dit 
is inclusief online opdrachtentool | Boek 
‘Het Merk IK’ | talenten- & drijfverenanalyse | 
online brand-assessment | 2 live coachings 
(2x 1,5 uur) | 3 belcoachings (3x 0,5 uur).  
 
Buro Kweektuin 
Buro Kweektuin is dé plek voor 
professionele groei en vitaliteit.  
Annemarie Reeuwijk en Eveline Bouman 
bundelen en delen hier hun ervaring en 
expertise zodat ook jij zicht krijgt op wie je 
bent, wat je te bieden hebt, waarmee jij je 
onderscheidt en waar je jouw energie het 
beste op kunt richten zodat je optimaal van 
waarde bent en plezier beleeft in werk en 
leven! 
 


