Leven op Souplesse
door de Kracht van Fietsen

12 weken 1 op 1 coachprogramma
voor vrouwen en mannen die een vrij
en veerkrachtig leven willen leiden

Anneke de Joode

Hoe zou het zijn als…
Je voortaan meer ruimte in je agenda hebt. Meer momenten waarop
je even helemaal niets moet of gepland hebt, zodat je gewoon dat kunt
doen waar je op dat moment zin in hebt.
Je echt kunt genieten en ontspannen van de (sport)momenten die je
voor jezelf hebt.
Je eindelijk tijd hebt voor de dingen die al jaren op je lijstje staan en
waar je alsmaar niet aan toekwam.
Je je helemaal vrij voelt om jezelf te zijn. Niet alleen thuis, maar ook
bij familie, bij je vrienden en op je werk.
Je je enorm veerkrachtig voelt waardoor je makkelijker met
tegenslagen omgaat en sneller oplossingen ziet.
Je precies weet wat je voortaan wel en niet moet doen, omdat je weet
hoe je de juiste keuzes maakt. En je vervolgens ook gewoon bij je
keuze blijft en je plan zonder enige twijfel uitvoert.
Je vol zelfvertrouwen je grenzen aan kunt geven en je weer grip hebt
op je tijd.
Zonder dat je het gevoel hebt je continu te moeten verantwoorden of je
schuldig voelt omdat je anderen misschien moet teleurstellen.

Wil jij (weer) op souplesse door het leven fietsen?

Dit is waar veel vrouwen en mannen tegenaan lopen
Ze worstelen met hun tijd en hebben het gevoel continue geleefd te worden.
Ze zouden vaker willen fietsen, maar als ze thuis komen na een dag hard werken, zijn ze moe en is de bank
ineens toch een stuk aantrekkelijker. Ook al weten ze hoeveel energie en voldoening het fietsen ze geeft.
Ze staan voor iedereen klaar zoals voor hun baas, collega's, gezin, familie en vrienden. Ze cijferen zichzelf
nogal eens weg, waardoor ze geen moment meer voor zichzelf hebben.
Ze hebben te veel te doen, ze moeten ook zoveel van zichzelf en eigenlijk willen ze niks missen. Ze vinden
het ontzettend lastig om keuzes te maken.
Ze zijn prestatiegericht, ze willen dingen goed doen, liefst perfect. Zowel thuis, in het sporten als op 't werk.
Dat kost ze vaak veel meer tijd dan ze denken, waardoor ze altijd achter de feiten aan lopen.
Doordat er zoveel niet lukt zijn ze soms teleurgesteld in zichzelf. Dat geeft ze een negatief gevoel en ze
vinden het moeilijk om daar overheen te stappen en in oplossingen te denken.
Ze vinden het lastig om nee te zeggen tegen anderen, om tijd voor zichzelf te pakken.
Ze proberen aan de verwachtingen van anderen te voldoen en te doen zoals ze denken dat het hoort.
Ze zouden dolgraag meer tijd voor zichzelf willen hebben. Af en toe is er zo’n moment. Maar vaak gaat dat
toch gehaast of moet het even tussendoor. Eigenlijk willen ze dat het gewoon vanzelf gaat en dat ze ook echt
even kunnen ontspannen. Het frustreert ze dat ze dat niet voor elkaar krijgen en dat ze steeds weer
terugvallen in het bestaande patroon.

Toch kan het ook anders!

Hoi, ik ben Anneke
Ik laat mannen en vrouwen ontdekken hoe ze zich, door fietsen, vrijer kunnen voelen in hun
doen en laten en veerkrachtiger worden om makkelijker met tegenslagen om te gaan
Ooit was ik een ‘pleaser’. Jarenlang werkte ik voor een baas die de
lat nogal hoog had liggen. Het was heel vaak pieken. En elke keer
dacht ik dat het over een week wel weer rustiger zou worden. Maar
dat werd het natuurlijk niet. Ik durfde geen nee te zeggen en ik
wilde ook alles goed doen. Dus zat ik vaak nog tot in de late uurtjes
te werken. Ik kreeg regelmatig complimenten over mijn werk, maar
echt gelukkig werd ik er niet van. Door het vele overwerken had ik
nauwelijks tijd voor mezelf en voor de mensen om me heen.
Gelukkig lukte het me wel om regelmatig te blijven fietsen en
belandde ik niet in die burn-out die op de loer lag. Het gaf me nog
net die paar momenten van ontspanning die ik nodig had.
Ondanks dat ik met regelmaat jankend achter mijn laptop aan de
keukentafel zat, viel het kwartje pas tijdens de kerstinkopen van
2009. Midden in de V&D barstte ik in tranen uit. De rijen waren
mega lang en er ging van alles mis bij de kassa. Voor dat gedoe had
ik helemaal geen tijd! Want ik moest nog iets afmaken. Voor mijn
werk... Dat was het moment waarop ik dacht: Er moet iets
veranderen en de enige die dat kan doen dat ben ik zelf....

Ik wil veel meer mensen de kracht van fietsen laten ontdekken

Samen met een coach ging ik aan de slag. Het voelde als een enorme opluchting toen ik scherp
had wat ik echt belangrijk vond en welke concrete doelen ik daaraan kon koppelen om mee aan
de slag te gaan. Eindelijk had ik weer bewust zelf ergens voor gekozen en niet langer het gevoel
dat het me allemaal maar overkwam.
Door vaker te doen wat ik leuk vond, waar ik goed in was en door de doelen die me richting
gaven, had ik veel meer plezier en voldoening. Door het fietsen werd ik niet alleen fysiek maar
ook mentaal sterker. Ik leerde mijn grenzen te verleggen én aan te geven. Het gaf me veel meer
zelfvertrouwen en het maakte me een stuk veerkrachtiger. Daardoor leerde ik makkelijker met
tegenslagen om te gaan en oplossingen te bedenken. Het zorgde ervoor dat ik veel positiever in
het leven stond. Ik voelde me weer vrij om mezelf te zijn.
Ik besloot dat ik veel meer mensen de kracht van fietsen wilde laten ontdekken. Het doet mij pijn
als ik anderen zichzelf zie wegcijferen voor hun partner, hun baas of hun kinderen. Omdat ik weet
dat het ook anders kan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het voor heel veel mensen mogelijk
is om meer tijd voor zichzelf te maken en vaker dát te doen wat ze het allerliefste doen. Door het
vergroten van veerkracht zullen ze uiteindelijk met meer energie, meer plezier en meer
voldoening in het leven staan.

Voor wie is dit programma?

Ik weet dat mijn programma het beste werkt voor 2 type mensen:
Je hebt in het verleden altijd graag gefietst. Maar door je (nieuwe) baan met veel verantwoordelijkheden of
gezinsuitbreiding, wat je veel energie kost, is de klad er in gekomen. Je zou het fietsen het liefste weer op willen
pakken. Voor een ontspannen moment voor jezelf of weer die voldoening ervaren na de inspanning van het
fietsen. En dan niet voor een keertje, maar als vast onderdeel in je week. Je hebt alleen geen idee hoe je dit voor
elkaar moet krijgen. Want het ontbreekt je gewoonweg aan tijd en energie.
Je bent een ‘pleaser’ die het iedereen altijd graag naar de zin maakt, waardoor je zelf meestal op de laatste
plaats komt. Je hebt het gevoel altijd achter de feiten aan te lopen en je komt nooit toe aan die dingen die je
eigenlijk al tijden wil doen. Dat maakt je nog wel eens somber. Je wil weer positief in het leven staan. Je wil
dingen makkelijker los kunnen laten en weer grip krijgen op je tijd, je wil de controle en het overzicht terug. Je wil
meer tijd voor jezelf, waarin je kunt doen waar je op dat moment zin in hebt. Bijvoorbeeld fietsen.

Het programma
Tijdens het programma leer je hoe je in een wereld vol met prikkels meer tijd voor jezelf kunt creëren, zonder het
gevoel te hebben dat je iets mist, dat het gehaast moet of dat je je snel laat ontmoedigen als het even niet lukt.
Samen met mij en een aantal andere fietsers ga je 12 weken lang aan de slag om weer meer grip te krijgen op je
agenda en je zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid te vergroten.
Wat maakt het programma anders?
Beweging heeft bewezen effect op mentale processen. Je kunt o.a. beter focussen en beslissingen nemen.
Juist daarom is fietsen wekelijks onderdeel van dit programma!
Je krijgt wetenschappelijk onderbouwde tools en technieken die eenvoudig en direct toepasbaar zijn in
jouw eigen dagelijkse situatie.
Je leert nieuwe inzichten niet alleen toepassen, maar ook hoe je ze kunt blijven volhouden ook als het even
tegen zit. Het is daarmee een compleet programma, bruikbaar voor de rest van je leven!
Het programma is een evenwichtige mix van diverse vormen van online sessies, praktische
(fiets)oefeningen en live sessies.
Tijdens individuele coachsessies gaan we in op jouw persoonlijke doelen en wensen en help ik je om op
koers te blijven. In een besloten Facebook groep en tijdens 2 live dagen kun je met de andere deelnemers
ideeën uitwisselen, elkaar inspireren en motiveren. Je doet het dus zeker niet in je eentje!

Hoe ziet het Leven op Souplesse Programma er uit?
Wanneer je besluit om aan het programma deel te nemen starten we met een 1 op 1 gesprek over jouw
wensen en doelen. Op basis daarvan maken we een plan afgestemd op jouw situatie en mogelijkheden,
waarmee je gericht de volgende stappen kunt doorlopen:

Stap 1: mindset

Stap 2: motivatie

Stap 4: tijd voor actie!

Stap 5: volhouden

We beginnen met ‘stil staan’ en
onderzoeken hoe je jezelf ziet. Welke
belemmerende overtuigingen
houden je nu tegen om te doen wat
je wil doen? En hoe buig je deze om
zodat ze je gaan helpen om jezelf
vaker op de eerste plek te zetten.

Nu je weet wat je wil, is het tijd voor
actie! Helaas kunnen oude patronen
een obstakel vormen. Daarom ga je in
deze stap jouw gewoontes omzetten
in gedrag wat je juist gaat helpen bij
het creëren van tijd voor jezelf. Ook
focus en wilskracht komen aan bod.

In deze stap ga je achterhalen wat
jouw energiegevers en energievreters zijn. Wat motiveert jou? Je
leert welke factoren van invloed zijn
op je motivatie en hoe je met die
kennis je motivatie kunt vergroten en
positiever in het leven kunt staan.

Hoera! Je hebt meer tijd voor jezelf!
Hoe houd je dit de komende 6 maanden vast? En hoe is dat over 2 jaar? En
wat als het even tegen zit? In deze laatste
module leer je hoe je veerkracht kunt
vergroten en welke andere succesfactoren nodig zijn om vol te houden.

Stap 3: keuzes maken

Je gaat een aantal concrete wensen
en doelen bepalen. Want wanneer je
die scherp hebt, kun je dagelijks
makkelijker keuzes maken en
prioriteiten stellen. Je leert direct
toepasbare tools, waarmee je meer
tijd en ruimte voor jezelf gaat creëren.

Wat deelnemers vonden
Ik heb heel veel gehad aan het kijken
naar je dag en je dag zo indelen dat je
zowel activiteit als rust goed met elkaar
afwisselt. En je niet laat leiden door
werkdruk en je mobiel die de hele tijd
gaat, maar dat je zelf de regie hebt over
je dag. En dat jij bepaalt tot waar je gaat
qua werk en qua privé.
Als je op zoek bent naar meer energie zou
ik zeker aanraden om dit programma te
doen. Want dan kom je er ook achter
waar je energie lekt, en waar je zou
kunnen verbeteren. Zowel
fysiek als mentaal.
Saskia

Afgelopen voorjaar heb ik deelgenomen aan het online
programma van Anneke.
Door elke week bezig te zijn met een nieuw interessant
onderwerp leerde ik niet alleen heel veel over bijvoorbeeld
het stellen van prioriteiten, het hebben van een goede
motivatie en het bereiken van mijn doelen, maar leerde ik
ook heel veel over mijzelf. Wat levert mij negatieve stress op?
Hoe kan ik de controle houden over mijn agenda en mijn
leven? Wat kost mij juist energie en moet ik loslaten?
Naast het feit dat ik door het programma elke week bewust
bezig ben met “self-care” kom ik hiermee ook stapje voor
stapje dichter bij mijn doelen. En ondertussen kom je ook nog
in beweging door de leuke fietsopdrachten! Iedereen die
letterlijk en figuurlijk in beweging wil komen, adviseer ik om
deze cursus te gaan doen als hulpmiddel
om je doelen te bereiken!
Janita

Het coachprogramma Leven op Souplesse
Het coachprogramma is een 12 weken 1 op 1 programma, waarin je stap voor stap leert hoe je meer tijd vrij
maakt voor jezelf en hoe je dat in de toekomst moeiteloos vast blijft houden. Met meer ontspanning en
zonder dat je je schuldig voelt tegenover anderen:
De cursus in de online leeromgeving vormt de structuur waarmee je het programma in 5 stappen
doorloopt. In je eigen tijd 😉 en op je eigen tempo.
Met wekelijks een fietsopdracht.
Elke stap plannen we een coachsessie van 45 min. Tijdens de vijf individuele coachsessies gaan we in op
jouw persoonlijke doelen, wensen en obstakels die in de weg staan en help ik je om op koers te blijven.
In de besloten Facebook groep kun je met de andere deelnemers ideeën uitwisselen en elkaar inspireren
en motiveren en vindt en een aantal keer een Live Q&A plaats.
Er zijn twee live groepssessies (deels op de fiets) gepland halverwege het programma en ter afsluiting.
Centraal in het land, van 9.30 tot 14.30 uur.
Dagelijks contact via mail en in de besloten Facebook groep.

Ben jij klaar om in beweging te komen?

Plan een oriëntatie gesprek in!
Voor een intensiever 1 op 1 traject vind ik het belangrijk dat we eerst
kennis maken en kijken of er een klik is. Tijdens het gesprek stel ik je een
paar vragen over jouw situatie en je specifieke wensen. Waar je nu
tegenaan loopt en wat je het allerliefste zou willen.
Daarnaast kan ik nog wat meer toelichten en kun je al je vragen over het
programma stellen.
Daarna bepalen we samen of het coachprogramma iets voor je is. Is dat
het geval dan gaan we een en ander in gang zetten en kun je gaan starten
met het creëren van meer tijd voor jezelf! Zijn we geen match dan is dat
natuurlijk jammer, maar dan denk ik graag mee wat voor jou dan wel kan
helpen om je doelen te bereiken.

Plan hier jouw GRATIS oriëntatie gesprek

