2 september 2020
Beste geïnteresseerde in het ontwikkeladvies van de regeling NL Leert door,
Helaas heeft de overheid geen registratiecodes voor de subsidie beschikbaar. Je leest dit via deze
link: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-nlleert-door-met-inzet-van-ontwikkeladvies/nieuws/2020/09/02/maximum-aantal-ontwikkeladviezenbereikt.

Als tegemoetkoming heb ik in de maand september 2020 een exclusief aanbod voor jou.
Je ontvangt alles wat ik aanbied in het ontwikkeladviestraject Silver
(https://uniquepersonalbranding.nl/subsidie-ontwikkeladvies-talent-analyse-hoogbegaafdheidspecialist/) voor 700 euro excl. btw. (reguliere prijs € 1095,00 excl. btw.).
Voordelen voor jou en mij:
We hoeven niet te voldoen de eisen van de overheid door het invullen van de vele verplichte
formulieren en aan te leveren documenten.
Er zit geen tijdsdruk van afronding voor 1 oktober op. Aankoop in september 2020 kan
starten in oktober 2020.
Je krijgt in twee gesprekken meer tijd met mij doordat we echt op de inhoud en jouw
persoonlijke doelen kunnen focussen en niet op de administratieve rompslomp . Daarmee
haal je meer uit je persoonlijke groei.
Je bespaart 395 euro ten opzichte van een regulier persoonlijke traject.
Je kunt dit traject uit je loopbaanbudget of persoonlijk ontwikkelbudget bekostigen.
Je vindt in mij een coach die de reikwijdte en diepte van hoogbegaafdheid boeiend vindt en
in staat is tegenspel te geven op intellectueel en emotioneel gebied zonder jou te willen
overtreffen.
Als je met mij samenwerkt respecteer ik je hoge autonomie en voel je mijn empathisch
vermogen.
Dit traject bied ik alleen aan deelnemers aan die:
Serieus met persoonlijke groei en hun professionele leven aan de slag willen.
Echt gecoacht willen worden.
Echt uitgedaagd willen worden.
Eerlijk feedback durven te krijgen.
De grote spong in groei wil maken in hun persoonlijke en professionele leven.
Echt eigen verantwoordelijkheid wil nemen voor hun eigen persoonlijke en professionele
groei.
Vanuit hun diepste passie en drive wil werken.
Een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld.
Echt ACTIE willen ondernemen en door willen pakken.
Spreekt dit jou aan? Neem contact op via tel. / Whatsapp 06 14 35 45 80 of mail naar
larinda@uniquepb.nl
Tot snel! Larinda Bok

