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Ondernemerschap in deze tijd
Moeders in ander culturen

          

Dag Aangeschrevene,

De dagen worden weer korter en de zomer gaat beginnen. Het hoogtepunt van het jaar in de natuur. En 
voor veel mensen: vakantie :-).
En vooraf moet 'iedereen' nog veel afmaken, rondbreien en voorbereiden voor na de zomer.
Jij ook? En hoe doe jij dat dan? op je gemak of in de stress? Beetje bij beetje en werk je wat extra of 
achter elkaar door, zodat het binnen de tijd kan?
En hoe voel je je dan als je vakantie hebt? Volledig uitgeput of met energie om aan je vakantie te 
beginnen? Of ergens daar tussenin?
En wat voor een vakantie hou je dan, op dezelfde manier als je werkt, of juist tegenovergesteld, of iets 
daar tussenin?
Wat een vragen... Want: Herken je eigen patroon en het kan je helpen om te doen wat goed is voor jou 
én (dus) voor je werk en je gezin en je gezondheid enzo...

Vorige week was ik naar een netwerkbijeenkomst voor ZZP'ers. Dat doe ik niet zo vaak, k voel me er 
doorgaans niet zo op mn gemak. Maar nu, om mn product voor ZZP'ers meer op de markt te brengen, trok ik 
de stoute schoenen aan. Ik ben er weer achter gekomen dat ik geen commerciële ondernemer ben, ik ben niet
gericht op omzet.
Ik ben gericht op dat ik doe wat ik te doen heb, en mn talenten daarbij volledig ontwikkel. Voor mezelf, maar 
ook voor dat wat ik te doen heb, als vrouw, als moeder, als mens in deze maatschappij en in dit leven.
Waarbij ik wel steeds meer en beter let op de balans in geven en nemen. omdat ik weet dat er anders vroeg of
laat gedoe ontstaat,wat zonde van de energie is, tenzij je het natuurlijk weer gebruikt om wat van te leren 
Het goede nieuws was dat alle ZZP'ers die ik sprak wel eens gehoord hadden van familieopstellingen en 
sommigen zelfs ook wel gerepresenteerd hadden. Dat maakte het uitleggen wat ik doe een stuk makkelijker.
Ik ben benieuwd of het ook nog 'resultaten' oplevert deze avond. In ieder geval heb ik heerlijke hapjes 
geproefd, leuke gesprekken gehad en mn eigen ondernemerschap weer helderder.

Wil jij ook naar eigen ondernemerschap wil kijken?
Dat kan bij Brood op de Plank in een groep. Op die dag zijn we vooral themagericht bezig en leer je ook veel 
van je collega's.
Of individueel, voor als een dag je teveel is of als je een hele specifieke vraag hebt.
Voor de late beslisser zijn er morgen, 24 juni, nog 2 plekken vrij.
Na de zomer zijn de data van 'Brood op de Plank': vrijdag 19 september, dinsdag 14 oktober, vrijdag 14 
november en dinsdag 9 december.

Enige tijd geleden las ik een boek, ik werd diep geraakt door een alinea daarin. Dat leidde tot dit blog.
Nadat mn vorige maatschappelijke blogs vooral over andere culturen en vaders, zonen/jongemannen en 
werk gingen, nu een blog over moeders in andere culturen.

Lees het hier en stuur het vooral door aan mensen die (beroepshalve) geïnteresseerd zijn.
Ik hoor/lees graag je reactie en jouw ervaringen rondom dit thema.

http://www.hoogopgeleidewerklozeallochtonen.nl/?p=441
http://www.kruispunten.org/bedrijven-en-organisaties/zzp-ers
http://www.kruispunten.org/bedrijven-en-organisaties/zzp-ers


Van de zomer ben ik regelmatig onderweg, om vakantie te houden én om mooie workshops te geven.
Tot week 31 ben ik beschikbaar voor individuele consulten, daarna weer vanaf week 36 .
En in de agenda staat ook al het programma voor het najaar.

 

Heb je interesse, wil je meer informatie over het bovenstaande of het je andere vragen, neem dan gerust 
contact met me op.
Wil je op de hoogte blijven van de laatste, soms last minute, informatie/aanbiedingen, hou dan mn 
Facebookpagina in de gaten.

Hartelijke groeten,

Kruispunten
Annemieke van der Mooren
06-2194 7891
www.kruispunten.org
info@kruispunten.org   
www.hoogopgeleidewerklozeallochtonen.nl
Kruispunten op Facebook

 Annemieke van der Mooren op LinkedIN

Het staat je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden.

http://www.linkedin.com/profile/view?id=65634969&trk=tab_pro
https://www.facebook.com/KruispuntenOpstellingen?fref=ts
http://www.hoogopgeleidewerklozeallochtonen.nl/
mailto:info@kruispunten.org
http://www.kruispunten.org/
https://www.facebook.com/KruispuntenOpstellingen?focus_composer=true&ref_type=bookmark
http://www.kruispunten.org/agenda/

