
  Workshop ‘Weer in je Kracht’ 

 
 
Is jouw droom al werkelijkheid?  
 
Je hebt ooit de keuze gemaakt om Luisterkindwerker te worden. Je hebt stappen gezet om 
te doen waar je in gelooft en wat echt bij jou past.  
Misschien heb je wel bewust het roer omgegooid en wil je je gaan professionaliseren om er 
je werk van te maken, van de  Luisterkind-afstemmingen te kunnen eten. Je investeert tijd, 
geld en energie.  
En dan… blijft het stil. Er komen niet genoeg klanten, je hebt last van meningen van anderen, 
je begint te twijfelen, bij je collega’s lijkt het zo soepel te gaan. 
Alles wankelt, je wilde dit toch zo graag? Hier geloofde je toch in? Je enthousiasme neemt af 
en je laat onzekerheid haar plaats innemen, wellicht zelfs vergezeld van faalangst. Je wiebelt 
en je staat soms op het punt om alles los te laten. Dan maar niet. 
 
Herken je dat?  
 
Dat is toch zó zonde! Daarvoor heb je toch niet al die moeite gedaan?  
 

Pak die kracht weer terug, ga voor je droom 

 
Wij, Martin Stoker en Monica Kemner-Lankreijer, willen je graag een hand toesteken met 
onze workshop ‘Weer in je Kracht’.  
In je kracht staan betekent voor ons: 
- Je krachtig voelen en je zelfvertrouwen laten stromen 
- In verbinding blijven met jezelf en doen waar jij blij van wordt 
- Doen waar je in gelooft en wat bij jou past op jouw manier en in jouw tempo 
- Verantwoordelijkheid nemen voor je leven en je werkzaamheden. 
 
 
 



Tijdens de eendaagse workshop ‘Weer in je Kracht’ krijg je meer inzicht in jezelf. Wat heb jij 
nodig om weer in je kracht te gaan staan? Samen kijken we wat jij persoonlijk nodig hebt om 
succesvol te zijn in wat je doet. 
 
- Je gaat een persoonlijk moodboard maken 
- Je gaat voor een collega een Luisterkind-afstemming maken met dit specifieke thema 
- Je ontvangt van een collega een Luisterkind-afstemming met dit specifieke thema 
- Je hebt ruimte om je ervaringen met collega Luisterkindwerkers te delen en elkaar te 
inspireren 
- We maken een korte familie-opstelling 
 
De input, motivatie en inspiratie stroomt je die dag zonder moeite tegemoet. 
Na deze workshop voel je de vibe weer en weet je precies welke eerste stappen jij wilt gaan 
zetten.  
 
In het kader van het 10-jarig bestaan van de opleiding Luisterkindwerker, hanteren we een 
gereduceerd tarief en zijn er die dagen alleen Luisterkindwerkers aanwezig. 
 

Schrijf je nu in 
 
Locatie: Maarssen 
Data:  vrijdag 11 maart – zaterdag 14 mei of zondag 26 juni 
Tijd: 10.00 – 16.00 uur 
Groepsgrootte: maximaal 12 personen 
Kosten: € 89,00 (incl Btw) 
Koffie/thee aanwezig, lunch mag je zelf meenemen 
 
Aanmelden:  monica@luisterfeest.com 
 
Heb je vooraf nog vragen, neem gerust contact op. 
 
Martin Stoker: martinstokerluisterkindwerker@outlook.com 
Monica Kemner: monica@luisterfeest.com  
 
 
Gun jezelf waar je eerder van droomde…; De wereld een stuk mooier maken met Luisterkind 
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