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ZOMERBIJEENKOMST
Ben je op 29 juli (nog) niet op vakantie?
Dan ben je van harte uitgenodigd voor
de zomerbijeenkomst van Identief.
Een dag voor ondernemers waar we
samen gaan werken aan focus en
effectiviteit.
Juist in de zomer is het zo fijn als je het
werk afkrijgt wat er op je bureau ligt en
ook lekker kan genieten van het buiten
zijn, het mooie weer, een zwoele zomer
avond en hopelijk ook een fijne
vakantie.

Je kent vast dat gevoel wel, dat
iedereen lekker op het terras zit
maar jij nog met je neus in de
computer, of je kiest er voor om
ook naar het terras te gaan en daar
eigenlijk niet lekker op je gemak
zit omdat er achter in je hoofd nog
zo veel speelt op werk gebied.
Met mijn ontwikkelde RDA
methode gaan we opzoek naar
balans, de balans tussen vrije tijd
en werk. Dit is vooral het resultaat
van efficiënt werken en je focus
(weer) vinden.
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ZOMERBIJEENKOMST
De zomerbijeenkomst van Identief
is een laagdrempelige manier om
met andere ondernemers kennis te
maken en je manier van werken
onder de loep te nemen.
Ik heb de RDA methode ontwikkeld
en tijdens deze leerzame,
inspirerende en gezellige dag wil
ik je daar de essentie van leren.
Een methode die inspeelt op je
gevoel en je ratio, waarop jij je
keuzes maakt. Je gaat dieper over
je verlangens nadenken en
plannen hoe je dit ook

bijzondere, gezellige en zeer
toegankelijke bijeenkomst met
een kleine groep mensen. Leuk
als jij er ook bij kunt zijn!

De RDA-methode staat voor:

daadwerkelijk realiseert.

Resultaat gefocust,

Het helpt je om af te komen van je
uitstelgedrag en in lijn met jouw
potentie in actie te komen en meer
te bereiken.

Het wordt een leuke, informele,

Doel gedreven en
Actie gericht plannen, werken
en leven.
Vanuit jouw identiteit (passie,
talenten, kwaliteiten, kennis &
kunde) leer je gefocust en
effectief anders te gaan
denken, plannen, werken en
leven.

.
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Wat zijn de SPEERPUNTEN van de Zomerbijeenkomst?
1. Ik leer je de basis van de RDA-methode, gericht op jouw verlangens
en resultaten die je wilt behalen;
2. Ik leer je een helder overzichtelijk systeem om te plannen;
3. Je krijgt focus op het geen wat voor jou belangrijk is;
4. Je leert op resultaat te sturen;
5. Je leert veel effectievere keuzes te maken en acties in te zetten;
6. Je leert veel sneller vooruitgang te boeken;
7. Je gaat veel minder afgeleid zijn en meer genieten;
8.. Ik geef je alles wat nodig is om het beste uit jezelf (en je bedrijf) te
halen.
WAAR
Even los van je dagelijkse bezigheden, op een mooie plek met lekkere
lunch en drankjes in de omgeving Arnhem-Nijmegen. Exacte locatie
volgt z.s.m.
WANNEER
Maandag 29 juli 2019
TIJD
09.30 tot 16.00 uur
PRIJS
De training is helemaal GRATIS, het enige wat je betaalt is een bijdrage in
de kosten voor locatie, eten & drinken en materialen, te weten € 49,= per
persoon.
AANMELDEN: klik op de volgende url.
https://resultaatacademie.nl/purchase/order-id/0585e26
OF
Stuur een e-mail naar info@identief.nl
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