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Doe wat je leuk vindt. 

Dan wordt je vanzelf goed. 

FreedomFocus organiseert twee daagse back-to-basic 

workshop voor anders werk-zoekenden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomst creëer je zelf 

 

Niet bij de pakken neerzitten. Je bent ondernemend genoeg om kansen te zien. 

Je zoekt naar mogelijkheden om jezelf opnieuw te ontdekken. Je wilt nieuwe 

ideeën opdoen. Je bent benieuwd naar wat nieuwe situaties je brengen.  

Je hebt het lef om in je huidige situatie een aanleiding te zien om een volgende 

stap te zetten. Je droom achterna jagen.  Waarom niet? 

Stel je de volgende vragen: waar liggen mijn kansen? Wat is mijn passie? Waar 

ben ik goed in?  Wat kost mij energie en waar krijg ik energie van? 

Durven dromen begint met durven denken. Dit is jouw moment. Als je het nu 

niet doet, doe je het nooit. Ontdek wat jij zelf wilt en bepaal je toekomst.  

Droom, doe, ontdek. En durf.   

Welkom op deze 2-daagse workshop Durvendenken. In een basics 

omgeving, los van je dagelijkse beslommeringen gaan we dromen, doen, 

ontdekken en durven. Je maakt keuzes. Niet op basis van je situatie, 

toevalligheden, omgeving of wat anderen van je verwachten, maar op basis van 

wat je zelf wilt en wat bij je past. We openen deuren. Begin met durven denken. 

 

Programma Durvendenken 

Durvendenken geeft nieuwe inzichten. Praten met onbekende mensen, geeft inspiratie. Je ontmoet 

anderen die jou inspireren en jij inspireert anderen. We houden de omstandigheden eenvoudig.  

Basic is slapen in een algemene ruimte of in je eigen tentje en ons eigen potje koken. Het 

programma is afwisselend binnen en buiten. Ontspanning en ontspanning door inspanning. Er zijn 

minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

Woensdagavond om 19:00 uur zien wij elkaar bij Buitencentrum de Voshaar te Enschede.  Bij een 

knapperend haardvuur en onder genot van een bak koffie maken we kennis met elkaar. 

Donderdag staat in het teken van jou en je mogelijkheden. Niets staat vast, alles ligt open.  

Vrijdag maken we van alles concreet.  “Als jij het niet gelooft, wie dan wel?”                                      

Rond  14:30 uur ga je vol duurzaam denkmateriaal het weekend in. 



 

“Het waren twee fantastische dagen…” 

Je gaat op stap met mij, Robin Heuten. Ik ben een ervaren coach op het gebied van (Financial) Life 

Planning en outdoor activiteiten. Ik help je met nadenken over je toekomst. Op basis wat jij ècht 

belangrijk vindt.  

Ik help met inzichten en overzicht, waardoor je keuzes maakt, onafhankelijk van van geld, bezit of 

status. Keuzes op basis van jouw eigen intrinsieke behoeften, waarden en normen.                   

Keuzes die je blij maken.  

De kosten van deze twee daagse workshop bedragen € 195,- per persoon, alles inclusief.  

Wil je meer informatie over de inhoud en andere data, neem contact op, of kijk op:  

www.freedomfocus.nl.  

Aanmelden kan via: robin@freedomfocus.nl. 
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Het leven is te kort om niet te doen wat je eigenlijk al 

heel lang wilt.  Kies en voel je vrij! 

http://www.freedomfocus.nl/
mailto:robin@freedomfocus.nl


 

 

 

 

 

Doe wat je leuk vindt. Dan wordt je vanzelf goed. 

Na jaren dienstverband, koos ik voor wat ik leuk vindt. Ik onderzocht wat voor mij belangrijk is.  

Hoe wil ik mijn tijd besteden? Aan wie? Wat wil ik betekenen en toevoegen? Hoe zit mijn morgen 

eruit? Hoe ga ik dat realiseren?  

Ik ontdekte dat ik energie krijg en opleef wanneer ik iets kan betekenen in het leven van anderen.   

Hoe klein ook. Ik blijf in de buurt van mijn vak. Dat is mijn drijfveer. Niets is mooier.   

Mijn werk. Jouw leven. 

Hoe maak jij stappen? Is er een koers? En zo ja, ben je op koers?  Ik geef inzicht en overzicht. In 

levens- en financiële keuzes. Omdat deze verbonden zijn met elkaar. Ik prikkel je gedachten, 

motiveer en stimuleer. Ik zoek naar mogelijkheden, maak deze concreet en adviseer en assisteer. 

Welkom. In de eerste dag van de rest van je leven. 

Mijn belofte 

 Nieuwe inzichten 

 Kiezen vanuit eigen kracht 

 Duurzaam “denkmateriaal” 

 Bijzondere belevenis 


