RETREAT COACH
WORDEN?

A goal
without a plan
is just a wish

Volg de
cursus!

Wil je meer weten?
Je plek reserveren?
Let’s meet!
Kijk voor meer informatie op:
www.retreatcoach.nl

Of stuur een mail:
info@nannet.net
Retreat Coach International Network
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Werken waar, wanneer, hoe en met wie je wil!
20-05-17 18:07

If you build it,
they wil come
Zou jij:
• Zelf willen bepalen hoe je werkt?
• Zelf je werklocatie willen uitzoeken?
• Zelf je werkuren en werkdagen willen indelen?
• Zelf willen kiezen met wat voor (soort) mensen je werkt?
Kortom: zelf-standig willen zijn en dat ook nog eens
combineren met geld verdienen?
Dan is het beroep retreat coach iets voor jou en
de Retreat Coach cursus de eerste stap!

Een retreat coach inspireert,
activeert en transformeert
haar/zijn deelnemers

Relax,
Renew,
Retreat!

Nannet van der Ham begeleidt als een van Nederland’s
meest succesvolle retreat coaches retreats in binnenen buitenland.
Zij richtte de NPowerment lifestyle coaching academy op,
ontwierp de populaire tweedaagse Retreat Coach cursus
(uniek in Nederland) en leidt het RCIN – Retreat Coach
International Network.
Nannet’s gecertificeerde retreat coaches werken
zelfstandig en/of samen met reisbureaus, hotels en
retreat centra in binnen- en buitenland.

 Ben jij iemand die van mensen houdt?
 Van mensen hélpen houdt?
 Ben je dol op reizen?
Of op nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten
en avonturen beleven? En wil je zo je geld verdienen?

Retreat coaches doen het allemaal!
Combineer je passie met een inkomen en leid het leven dat
je wil leiden!
Gastvrouw/heer, reisleid(st)er en coach in één beroep!

De Retreat Coach cursus maakt je wegwijs in
de wereld van retreats:

“When you set
something in motion,
you make it happen”

• Wat is een retreat?
• Hoe organiseer je een onvergetelijk retreat?
• Wat heb je nodig?
• Waar haal je je deelnemers vandaan?
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