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3-DAAGS PROGRAMMA 
MINDER MOETEN

MEER JEZELF



UIT JE HOOFD IN JE LIJF  

De natuur is een belangrijk uitgangspunt van het 

programma. Natuur helpt je om te ontsnappen 

aan en te herstellen van gerichte inspanning, 

het haalt je uit de tijd en brengt je in het ‘nu’. 

Al wandelend en door gewoon buiten te zijn 

doe je nieuwe energie op. Door te observeren 

ervaar je wat de natuur ons te vertellen en te 

bieden heeft. Een natuurgids neemt je mee op 

verwondering door de stille kloosteromgeving 

en het uitgestrekte IJssellandschap.

 

De natuur ben je ook zelf. Kom met behulp  

van een stresscoach uit je hoofd en weer in je 

lijf. Ademhalings- en hartslagoefeningen en tips 

voor omgaan met emoties en piekeren helpen  

je ontspannen. De oefeningen zijn gekoppeld  

aan het belang van slapen en wat jij praktisch  

kunt doen voor een beter slaapgedrag.

 

Als je altijd aan staat, 
ga je vanzelf een keer uit.



PROGRAMMA INHOUD  

Je bent altijd te druk, houdt alle ballen hoog en 

hebt soms, of heel vaak het gevoel dat je geleefd 

wordt. In dit programma leer je hoe je bewuster 

keuzes maakt in de dingen die je doet en hoe 

je ze doet. Het programma is door vrouwen, 

voor vrouwen ontwikkeld, zodat herkenning en 

reflectie een verademing zullen zijn in de dagen 

die je met ons doorbrengt. 

We gaan samen aan de slag met workshops 

over werk & loopbaan, familie & sociaal leven, 

ontspanning, voeding, beweging & natuur en 

slaap, gegeven door absolute experts op de 

verschillende onderwerpen. Met als doel dat 

je meer grip ervaart, zelf weer de regie voert 

en beter in balans komt in je werkende en 

privéleven. Er is niet één oplossing en daarom 

richten wij ons op het totaalbeeld, met adviezen 

en praktisch toepasbare handvatten voor echte 

gedragsverandering. 



Ik sta even stil en dat 
is een hele vooruitgang.

Je leert hoe belangrijk inspanning versus 

ontspanning is  en wat dat doet met je energie. 

We starten iedere dag met yoga of meditatie. 

Bovendien zijn alle maaltijden die we gebruiken 

gericht op vitaliteit; ze zijn puur en gezond en 

als het even kan met ingrediënten uit de eigen 

kloostertuin.

Benut de vrije programma-uren lekker voor jezelf. 

Buiten in de omliggende natuur of binnen in het 

bijzondere klooster. Alleen of juist in verbinding 

met anderen, want we weten maar al te goed hoe 

fijn het is om je te herkennen in de ervaringen van 

anderen, te delen en te leren van elkaar.  



PROGRAMMA EERSTE DAG 

Je checkt ‘s ochtends in bij Abdij Nieuw Sion in Diepenveen, een oase van stilte midden in de natuur. Het is daarmee 

de ideale locatie voor bewustwording en ontwikkeling. Na een rondleiding bevat het programma een inhoudelijke 

workshop met een arbeids- en organisatiepsycholoog, een natuurwandeling met gids en een training gericht op rust 

en ontspanning. Uiteraard genieten we van een gezonde lunch en een heerlijk diner. Gedurende deze eerste dag krijg 

je ook voldoende gelegenheid om jezelf terug te trekken in en rondom het mooie klooster om even tot jezelf te komen.

PROGRAMMA TWEEDE DAG 

We starten de dag met onze yogacoach, waarna we genieten van een vitaal ontbijt. In de ochtend volg je de inter-

actieve workshop ‘als vrouw in je kracht’ waar verschillende thema’s samen komen. We lunchen extern en maken een 

stevige natuurwandeling. In de (na)middag reflecteren we samen met de trainer op de ochtend en is er ruimte voor 

delen en van elkaar leren. ‘s Avonds bereiden we samen ons diner in een leerzame en gezonde kookworkshop. 

PROGRAMMA DERDE DAG 

Na een vroege dagstart met de yogacoach nuttigen we een lekker ontbijt. De workshop over omgaan met emoties, 

piekeren en slaapgedrag vertelt je alles over de invloed op je energie. Voor de lunch is de keuze aan jou. Je kunt tijd 

doorbrengen in het klooster en omliggende natuur of deelnemen aan een bootcamp. Na de lunch sluiten we de middag 

af met een workshop over gedragsverandering, het maken van actieplannen en ‘hoe nu verder’ na deze enerverende 

drie dagen. Einde middag check je uit.



Unieke locatie 
midden in de natuur.



TRAINERS 

Al onze trainers zijn specialisten op het gebied van

(arbeids)psychologische zorg, coaching, slaap, 

natuur, yoga, voeding en vitaliteit. Er zijn gedurende 

het hele programma begeleiders aanwezig als 

gesprekspartner en als aanspreekpunt voor 

praktische zaken.

PRAKTISCH 

Bij het 3-daagse programma zijn de volgende 

zaken inbegrepen:

 

• Alle trainingen en workshops, inclusief middelen

 en materialen.

• Twee overnachtingen in 1-persoons 

 gastenkamer van Abdij Nieuw Sion.

• Twee keer een gezond ontbijt, drie energieke

 lunches en twee smakelijke diners. 

• Koffie, thee en gezonde snacks.



Gun jezelf de rust en ruimte 
om weer op te laden.

INFORMATIE & INSCHRIJVEN  

Voor meer informatie,  data, kosten en inschrijven 

ga je naar jijmag.nu. Meld je aan via het inschrijf-

formulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk 

contact met je op.

Wil je persoonlijk contact om meer te weten over

het programma of heb je specifieke vragen? Bel

dan gerust met Alison Gooiker op 06 1481 42 40

of Mirella van de Bunte op 06 4308 67 13.



ONZE FILOSOFIE 

JIJ MAG biedt ontwikkelingsprogramma’s voor 

ambitieuze vrouwen. In verschillende levensfasen 

krijgen we allemaal te maken met mentale of 

fysieke druk. Het bewust maken van de juiste 

keuzes in werk- en privéomstandigheden geeft je 

de regie terug op jouw leven. Met meer energie, 

balans, gezondheid en werkvermogen als resultaat. 

Met thema’s en workshops zoals rust, natuur, 

persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, leefstijl en 

voeding ondersteunen ons programma’s hierin.  

De programma’s zijn daarmee geen deeloplossing, 

maar een totaalaanpak. 

 

Meer informatie op www.jijmag.nu


