
De manier waarop je jezelf en de wereld 

ervaart wordt sterk bepaald door je 

overtuigingen, waarden en gedachtes. 

Vaak zijn we niet in het hier-en-nu 

aanwezig, maar bezig met wat in het 

verleden is gebeurd of wat in de toekomst 

zou kunnen of moeten gebeuren. Je zit 

dan ‘in je hoofd’. Dit heeft impact op je 

energie- en stressniveau en je 

functioneren in werk en privé. 

Als je veel in je hoofd zit dan heb je 

minder zicht op: 

• wat je lichaam aangeeft, jouw grenzen, 

je energieniveau  

• wat je collega, partner of klant eigenlijk 

zegt, of nodig heeft 

• creatieve oplossingen en 

mogelijkheden 

Gelukkig kun je leren hoe je met een meer 

open en nieuwsgierige blik naar jezelf en 

de wereld kijkt. Loes Meijlink van 

TheSparkCompany begeleidt je hier graag 

bij!  

Op vrijdag 26 juni gaan we in een kleine 

groep op een inspirerende manier samen 

aan de slag. Via praktische, 

ervaringsgerichte oefeningen leer je: 

• los te komen van beperkende 

overtuigingen en gedachten 

• signalen van je lichaam op te merken 

en als kompas te gebruiken 

• hoe je met een ontspannen ‘blik’ in 

contact met een ander kunt zijn 

• wat dit alles doet met de kwaliteit en 

resultaat van gesprekken  

 



 

Het afwisselende programma is 

gebaseerd op zowel Westerse als 

Oosterse psychologie en zijnsoriëntatie. 

Je gaat met nieuwe inzichten, 

vaardigheden en energie naar huis.  

 

 

 

 

Deze zomersessie is bedoeld voor (HR) 

professionals en leidinggevenden.  

Gun jezelf deze boost voor je persoonlijke 
en professionele ontwikkeling! Meld je nu 
aan voor deze zomersessie, en… 

‘Get loose!’ 

 

 

Loes Meijlink 

Je wordt begeleid door Loes Meijlink (47). Loes is een energieke, creatieve 

coach en trainer. Zij heeft de afgelopen 20 jaar honderden professionals en 

organisaties begeleid in hun ontwikkeling en functioneren. Haar missie is 

mensen hun ‘spark’ te laten ontdekken. Zodat ze met meer energie, plezier 

en resultaat gaan werken en leven.  

Lees meer op www.TheSparkCompany.nl en linkedin.com/in/loesmeijlink 

 

Wat klanten vertellen over Loes 

‘Door haar manier van coachen heeft Loes mij uitgenodigd een kant van mezelf te 

onderzoeken die ik niet meer kende. Bij haar heb ik de vrijheid gevoeld om me buiten mijn 

comfort zone te begeven’ - Karin, ondernemer  

‘In de sessies maakt Loes energie en beweging los. Met nieuwe inzichten en concreet 

resultaat. Loes voelt haarfijn aan wat er speelt, zowel in boven- als onderstroom, en weet 

daar op gepaste, respectvolle manier mee om te gaan.’- Antoon Pot, P&O Manager, Cibap 

‘Loes is een sympathieke, enthousiaste en gedreven coach met veel deskundigheid en 

inlevend vermogen. Met haar enthousiasme en uitbundige lach weet ze snel een 

vertrouwde, positieve sfeer te brengen. Ze luistert met veel aandacht, stelt goede vragen en 

laat je zelf tot de kern van je vraag komen.’- Willem, Sr. IT Specialist    

Lees meer op: www.thesparkcompany.nl/klanten 
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