Intervisiegroep ‘Ondernemers In Balans’ 2018
De eerste edities van ‘Ondernemers in Balans’ waren een groot
succes. Er is met hart en ziel toegewerkt naar het zetten van
spannenden of juist ontspannende stappen, het creëren van
nieuw aanbod en het doorontwikkelen van concepten.
Vanuit deze positieve ervaring start in het najaar van 2017 opnieuw een groep
Ondernemers in Balans. In vijf bijeenkomsten, een individuele coachingsessie en een
facultatieve Focusdag wordt gewerkt aan het bereiken van individuele zakelijke doelen,
waarbij de nadruk ligt op jouw persoonlijke groei als ondernemer. Een (voorlopige) planning
van de bijeenkomsten vind je in de Bijlage.
Voor wie?
• Ben je de fase van ‘starter’ ontgroeid en toe aan een nieuwe fase in jouw bedrijf?
• Voel jij je ook soms alleen als (kleine) ondernemer of ZZP-er?
• Wil je af en toe kunnen sparren over belangrijke beslissingen in je bedrijf?
• Heb je behoefte aan een stok achter de deur om je dromen te realiseren?
Dan past deze intervisiegroep bij jou..
Er wordt gewerkt in een groep van circa vijf deelnemers, waardoor er voldoende aandacht is
voor ieders vragen en ervaringen.
Begeleiding?
De intervisiegroep wordt begeleid door Carla Schellings, ervaren Arbeids- en
Organisatiepsycholoog en ondernemer. “Ik draag er zorg voor dat iedereen voldoende aan
bod komt en dat we de diepte ingaan zonder teveel in emoties te verzanden. Via
tussentijdse vragen en opdrachten op de mail help ik je vooruit. Ik kijk natuurlijk ook vanuit
mijn professie mee naar jouw proces en dat van de groep”.
Kosten?
De kosten voor dit traject bedragen €395,- (excl. BTW) per persoon. Hierbij zijn de kosten
voor een individuele coachingsessie inbegrepen.
Locatie?
De bijeenkomsten vinden plaats op mijn werkruimte bij Yogasite, dr. Struyckenstraat 165 in
Breda.
Interesse? Vragen?
Wanneer je meer wilt weten over deze intervisiegroep kun je contact opnemen met mij via:
06-28770725 of info@carlaschellings.nl

Bijlage Intervisiegroep Ondernemers in Balans III 2018
Planning
Onderstaande planning is een voorzet. In overleg met de groepsleden kan er van deze
planning worden afgeweken.
Planning Groep Ondernemers In Balans III
Vijf bijeenkomsten in de periode in winter/voorjaar 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

woensdag 10 januari
woensdag 7 februari
woensdag 7 maart
woensdag 4 april
woensdag 9 mei

9.00-11.00 uur
9.00-11.00 uur
9.00-11.00 uur
9.00-11.00 uur
9.00-11.00 uur

De individuele sessie wordt per persoon ingepland rond bijeenkomst 3 of 4.
In overleg met de groep wordt naar behoefte een extra Focusdag ingepland. Deze dag is
bedoeld om concrete grote stappen te maken, bijvoorbeeld met het schrijven van teksten
voor een website of het uitwerken van een nieuw concept. De kosten hiervoor worden
apart in rekening gebracht.
Interesse? Vragen?
Wanneer je meer wilt weten over deze intervisiegroep of je wilt aanmelden voor de
kennismakingsbijeenkomst kun je contact opnemen met mij via: 06-28770725 of
info@carlaschellings.nl

