
 

 
 
 

Workshop  
‘Kiezen vanuit kracht’ 

Focus op eigen-wijsheid.  
 
 

Speciaal voor werkzame senior vrouwen die een dag bewust en actief willen 
werken aan hun persoonlijke evenwicht en de regie voor het derde deel van hun 
loopbaan. 

 
 

 Vind je het moeilijk om beslissingen te nemen voor de komende 10 tot 15 jaar in jouw loopbaan?  
 Heb je het gevoel dat je de regie over je loopbaan aan het verliezen bent?  
 Voel je wel waar je heen wilt, maar heb je de neiging om het maar bij het oude te laten, omdat 

verandering te spannend of complex lijkt? 
 Wil je juist nog een keer vlammen in de komende jaren, maar weet je niet precies op welk gebied?  

 
Dan haal je op dit moment niet het beste uit jezelf en dat kost meer energie dan je in de gaten hebt. 
Jammer! En misschien ook onnodig? 
 

Hoe zou het zijn als je weer zicht krijgt op jouw 
kracht, jouw eigen-wijsheid?  

 

Door de FemaleTopSenior workshop kun jij deze vraag beantwoorden. Na deze 
dag heb je helder:  

 
 Waar je ‘Ja’ tegen wilt zeggen. Waar je ‘Nee’ tegen kunt zeggen. 
 Waar je energie van krijgt in je werk en in je leven. 
 Hoe je meer balans in je leven kunt creëren. 

 
 

Wat ga je doen? 
 

Voorafgaand aan de workshop ontvang je een videoboodschap waarmee we je stimuleren om met een 
nieuwe blik naar bepaalde activiteiten uit je (werk)leven te kijken. Hiermee start jouw 
bewustwordingsproces.  

 
Vervolgens ga je samen met de begeleiders Karin Lombarts en Ardi Roeloefs stapsgewijs aan de slag. We 
gebruiken verschillende manieren om zicht te geven op jouw kracht en jouw energiegevers.  

 
 
 



 
 
 
Dit doe je samen met vrouwen die zich in dezelfde loopbaanfase bevinden en vaak met dezelfde vragen 
zitten. We weten uit ervaring dat werken in een groepje de opdrachten en oefeningen extra diep en 
waardevol maakt. Verwacht geen tips en trics. Dat past niet meer in deze fase van jouw (werk)leven. Jij 
zelf bent de bron van informatie waaruit je gaat putten. 

  

De rode draad in je leven. 
 

Je gaat gedurende de dag actief aan de slag met de rode draad in je leven: vier 
belangrijke balansdomeinen.  
 
 

Stel je de domeinen voor als de hoeken van een houten vlot. Hoe vaar jij dan met: 
 

 Werk en financiën 
 Gezondheid en vitaliteit 
 Familie en sociale contacten/ sociaal engagement 
 Bewustzijn en zingeving  

 
 

Wat mag je verwachten van deze FemaleTopSenior workshop? 
 
Voor nog beter zicht op wat je mag verwachten, bekijk je de video met Karin en Ardi die vertellen over de 
workshop. Daar ontmoet je de beide begeleiders, Karin Lombarts en Ardi Roelofs. Zij vertellen waarom zij 
deze workshop hebben ontwikkeld en wat de thema’s zullen zijn.  

 
 

Agenda 
 

De workshop vindt plaats op maandag  20 juni 2019. De locatie is in Utrecht Boterstraat 24. We 
ontvangen je tussen 9.00 – 9.30 uur. Daarna starten we met de workshop start om 9.30 uur en ronden 
we uiterlijk om 17.00 uur af.  
 
 

Kosten 
 

De kosten voor deze workshop bedragen € 397,-. Ben je al eerder deelnemer geweest aan één van de 
programma’s van Topvrouw.nl, dan ontvang je een korting van € 100,-. De korting geldt ook als je je 
aanmeldt vóór 15 mei 2019. 
 
 

Meer informatie 
 

Voor meer informatie over de activiteiten van FemaleTopSenior kijk je op www.femaletopsenior.nl. 
Natuurlijk kan je ook mailen naar top@femaletopsenior.nl als je behoefte hebt aan meer informatie of 
wilt aanmelden voor de workshop.  
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