
Hoe werkt het?...
Uitleg jubileumactie TheSparkCompany, 2021

• De traktaties zijn er voor iedereen!
• ‘Proef’ de traktaties op volgende pagina’s en kies 

maximaal 2 traktaties die je het meest aanspreken
• Er zijn traktaties die je kunt winnen, die je individueel 

kunt doen of in een groep of met je team. Bij die laatste 
gelden speciale kortingstraktaties.

• Interesse? Laat het nummer van je keuze achter in een 
comment op LinkedIn bij de jubileumtaart-post van 7 
september. Doe dit vóór 30 september ‘21.

• De winnaars van de winacties (# 2, 3, 5 en 7) worden op 
30 september bekend gemaakt.

• Als je eerst meer informatie wilt over een traktatie, bel 
dan Loes Meijlink op 06 11799488 of mail 
Loes@TheSparkCompany.nl

• Veel plezier en succes! 

10 jaar!

mailto:Loes@TheSparkCompany.nl


Sweet 
Freedom

Is ‘t jouw wens om je energieker, rustiger of vrijer 

te voelen? Profiteer dan van deze traktatie! Een 

inspirerende, ervaringsgerichte sessie waarbij je via 

verschillende oefeningen contact maakt met 

onbewuste kwaliteiten.  Je komt los van 

beperkende overtuigingen en gedachten en 

gebruikt signalen van je lichaam als barometer en 

kompas. Doe mee en ‘get loose!’

• Prijs (incl. eenmalige jubileum korting): 75,- Euro p.p. 
(ondernemers en bedrijven excl. 21% Btw)

• Groep, 4-6 personen
• Plaats: Bilthoven
• Duur: 3 uur
• Datum in overleg met geïnteresseerden
• Info: Loes@TheSparkCompany | 06 11799488

1.



2.
In deze sessie verken je met mij een specifieke 

actuele vraag, in werk of privé.  De verkenning en 

verdieping van je vraag zorgt er vaak al voor dat 

antwoorden als vanzelf opborrelen!                       

*ook geschikt voor vegetariërs!

De hamvraag*

• 100% gratis! Eén sessie wordt verloot onder alle 

geïnteresseerden

• Individuele online óf offline sessie

• Duur: 75 minuten

• Laat het cijfer ‘2’ achter in een comment bij de 

LinkedIn jubileumtaart-post om mee te dingen!

• Winnaar wordt 30 september bekend.

• Info: Loes@TheSparkCompany | 06 11799488



Dank! 3.
Win dit mooie, waardevolle ‘Dankbaarheid Dagboek’!

Het werkt echt: als je iedere dag opschrijft waar je die 

dag dankbaar voor bent geeft dat een boost aan je 

humeur, positieve emoties en gevoelens. 

• Gratis! 1 boek wordt verloot 

onder alle geïnteresseerden.

• Laat het cijfer ‘3’ achter in een 

comment bij de LinkedIn 

jubileumtaart-post van 7 

september om mee te dingen!

• Winnaar wordt 30 september 

bekend.



4.
Een krachtige manier om échte verandering te 

creëren en realiseren is waarderende 

gespreksvoering en gebruik maken van technieken 

gebaseerd op ‘appreciative inquiry’. In deze sessie 

leer je op praktische wijze hoe je dat doet. Heel 

waardevol voor leidinggevenden, HR professionals, 

psychologen en coaches.

Appreciative
Adventure

• 75,- Euro pp. = incl. eenmalige jubileum korting

(ondernemers en bedrijven excl. 21% Btw)

• Groep (4-8 personen)

• Plaats: Bilthoven

• Datum in overleg met geïnteresseerden

• Duur: 3 uur

• Info: Loes@TheSparkCompany | 06 11799488



Born to be
alive! 5.
Wat zorgt bij jou voor je ‘spark’? Wat maakt dat je 

met energie en plezier werkt en je leven leidt? Dit 

verkennen we aan de hand van een 

ervaringsgerichte oefening waarbij je verbeelding 

de ruimte krijgt. Jouw ‘spark’ wordt zichtbaar en 

voelbaar!

• 100% gratis! Eén sessie wordt verloot onder alle 

geïnteresseerden

• Individuele online óf offline sessie

• Duur: 75 minuten

• Laat een comment (‘5’) op LinkedIn achter bij de 

jubileumtaart-post van 7 september om mee te dingen!

• Winnaar wordt 30 september bekend.

• Info: Loes@TheSparkCompany | 06 11799488



6.
Wil jij met een groep of team echte stappen 

maken? Of professionele vraagstukken in collegiale 

context aanpakken? Dan is dit iets voor jullie!

Als proces- of intervisiebegeleider help ik jullie om 

actuele thema’s uit te diepen en samen 

antwoorden te vinden. Dit kunnen individuele 

vragen zijn maar ook onderwerpen die het hele 

team raken. Jullie komen niet alleen professioneel 

en inhoudelijk stappen verder, maar worden ook 

als groep hechter en succesvoller.

• Kortingsactie: 4 on-/offline sessies halen, 3 betalen! (bij 

start uiterlijk in oktober 2021 sessie = 3 uur)

• Groep of team (4-12 personen)

• Prijs afhankelijk van evt. maatwerk, neem contact op 

voor mogelijkheden.

• Info: Loes@TheSparkCompany | 06 11799488

Groepskracht



7.
Wist jij dat je nachtelijke dromen een functie 

hebben? En dat je onbewuste via archetypische en 

persoonlijke symbolen communiceert? Ik ga jou 

helpen één van jouw terugkerende dromen te 

duiden!

• 100% gratis! Eén sessie wordt verloot onder alle 

geïnteresseerden

• Individuele online sessie

• Duur: 60 minuten

• Laat een comment (‘7’) op LinkedIn achter bij de 

jubileumtaart-post van 7 september om mee te dingen!

• Winnaar wordt 30 september bekend.

• Info: Loes@TheSparkCompany | 06 11799488

Sweet Dreams



• Willen jullie elkaar beter leren kennen als collega’s? Meer verbinding 

en energie? Openheid en vertrouwen? Kies dan voor deze luchtige én 

diepgaande traktatie! 

• Loes begeleidt jouw team met inspirerende, creatieve, praktische én 

krachtige oefeningen die jullie merkbaar een stap verder brengen. 

Deze sessie biedt afwisseling tussen lichtheid en diepgang, tussen 

inspanning en ontspanning. Jullie krijgen zicht op overeenkomsten en 

verschillen tussen jullie, en de waarde daarvan. Er is aandacht voor 

zowel ratio als gevoel, lichaam en geest. En last but not least: humor 

en plezier!

• 25% korting op totaalprijs, voor 1 team (first come first serve)

• Team (max. 12 personen)

• Plaats: Bilthoven

• Datum in overleg met geïnteresseerden (voorwaarde: start in 2021)

• Duur: 3 uur

• Info: Loes@TheSparkCompany | 06 11799488

Spark your team! 8.



OVER LOES MEIJLINK

Loes Meijlink (1973) is een energieke, creatieve, sensitieve en resultaatgerichte 

coach, trainer en facilitator. De afgelopen 23 jaar begeleidde Loes honderden 

leidinggevenden, professionals en organisaties. In haar werk zet ze diverse 

expertises in zoals coaching, psychologie, veranderkunde, teamontwikkeling en 

procesbegeleiding. 

Na haar studie bedrijfskunde werkte Loes als begeleider van veranderprocessen 

in organisaties zoals Philips en Rabobank. In 2011 besloot Loes haar eigen koers 

te varen en startte ze TheSparkCompany. Als zelfstandig coach en 

procesbegeleider helpt ze mensen en teams hun ‘spark’ te hervinden. 

Lees hier wat klanten over Loes zeggen: https://www.thesparkcompany.nl/klanten

Contactgegevens 

TheSparkCompany 

Loes Meijlink

Postbus 664      3720 AR Bilthoven 

06 11799488      Loes@TheSparkCompany.nl

www.TheSparkCompany.nl 

http://linkedin.com/in/loesmeijlink

Meer info: 
06 11799488

loes@thesparkcompany.nl

https://www.thesparkcompany.nl/klanten
mailto:Loes@TheSparkCompany.nl

