
Ontdek je Passie
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O N T D E K  J E  

1.     Wat vond je allemaal leuk om te doen toen je opgroeide?

2.     Waarvan zeggen anderen over jou dat jij er goed in bent?

3.     Waardoor vergeet jij de tijd?
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O N T D E K  J E  

4.     Waar fantaseerde jij als kind altijd over?

5.     Wat zou je doen met je leven als geld geen rol zou spelen?

6.     Waar ben je het meest trots op in je leven?
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O N T D E K  J E  

7.     Waar ben je het meest bang voor in je leven?

8.     Als je leven vandaag zou stoppen, waar zou je dan het meeste spijt van
hebben dat je het niet gedaan hebt?

9.     Wat zou je nu tegen je jongere ik willen zeggen?

Passie
OML



O N T D E K  J E  

10.     Wat zou je meer of vaker willen doen?

11.     Hoe wil je dat mensen jou herinneren?

12.     Spoel een jaar vooruit: wat wil je bereikt hebben in het afgelopen jaar?
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O N T D E K  J E  

13.     Hoe kom jij het beste tot rust?

14.     Wat bewonder jij in andere mensen?

15.     Hoe ziet jouw ideale leven eruit als je geen angst zou kennen?
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G A  M E E  O P  O N T D E K K I N G

Speciaal aanbod
Het liefst ga je nu natuurlijk direct aan de slag. Achter de schermen werk ik er hard aan

om de volledige online cursussen live te krijgen, maar tot die tijd wil ik je helpen met
een 1-op-1 mini strategie sessie. Een laagdrempelige en super fijne manier om van

jouw passie een bedrijf te maken.

MINI STRATEGIE BRAINSTORM SESSIE 

Wat krijg je?
 

> In 45 minuten brainstormen we samen over jouw passie(s) en hoe je dit tot een
businessplan kunt omzetten

> Je kiest zelf een datum + tijd uit wanneer ik jouw op het afgesproken moment
persoonlijk bel

> Mijn volledige aandacht voor jouw (personal) branding & wensen in het
ondernemerschap

 
 

Normaal 129,95 
nu  voor maar 49,95 excl. btw 

 
Meld je direct aan via passie@ondernemenmetlef.com
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