
CORE BALANS TRAJECT

Balans
Na de Core Management Training heb je veel geleerd en ervaren en in principe heb je alle middelen in huis om al het 
geleerde in de praktijk te brengen. Toch kan het ook fijn zijn om wat extra ondersteuning te hebben om je Core in balans 
te houden. 

Om je te helpen in contact te blijven met de vaardigheden die van de Core Management Training biedt Instituut Core 
balansdagen aan. Wij organiseren 4 keer per jaar opfrisdagen die in het teken zullen staan van de Core 
wetenswaardigheden. Tijdens deze dagen worden verschillende oefeningen gegeven en komen oude en nieuwe 
thema's aan bod. Daarnaast is het een uitgelezen moment om verbinding te maken met de verschillende trainers van 
Core en het reactiekeuzemoment te verankeren. 

De ruimte tussen stimulus en response is de geboorteplaats van de vrijheid.

Jaartraject
Naast de balansdagen bieden wij ook een jaartraject aan. Wanneer je dit jaartraject inkoopt krijg je op verschillende 
andere Core producten korting en zijn de dagen zelf gratis voor jou. De dagen vinden altijd om de drie maanden plaats. 
Je krijgt korting op coach gesprekken, vervolgtrainingen en workshops. Het jaartraject geldt altijd voor komende 4 Core 
balansdagen. Daarna kan je natuurlijk eventueel verlengen.

Er is maar weinig zo verfrissend als niet-weten
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• 4 Core balansdagen

• 10% korting op vervolgtraining

• 10% korting op workshops

• 10% korting op coaching 

Jaartraject
• Vrijdag 27 Juli 2018
• Vrijdag 26 Oktober 2018

Data 2018

Kosten:

Core balansdag €250,- euro excl 21% btw incl locatiekosten

Jaartraject: €600,- of €59,99 per maand excl. 21% BTW - duur 12 maanden

Voor meer informatie over ons aanbod, kijk op onze website
 www.instituutcore.nl

25 jaar ervaring in begeleiden naar oorspronkelijkheid

Data 2019
• Donderdag 29 Januari 2019
• Vrijdag 26 April 2019
• Vrijdag 26 Juli 2019
• Vrijdag 25 Oktober 2019
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