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Ik zie heel veel ambitieuze vrouwen 'aan de verkeerde kant van de 40'
(hoezo verkeerde kant, het leven begint pas echt na je 40ste toch?) die
letterlijk balen van hun baan. Die zich gevangen voelen in de rol die ze
uitoefenen. Die ooit voor een studie kozen omdat je daar alle kanten mee
op kon of omdat de omgeving (je ouders bijvoorbeeld) dat vooral een
handige keuze vond. 

En nu in deze moeilijke tijd van veel thuiswerken, spanning, lastige werk-
privé balans en weinig vrijheden komt nog meer een vergrootglas op het
werk..
'het gedoe van alledag'
'het is echt veel te veel qua werkdruk'
'ik word niet goed van mijn leidinggevende'
'ik ben kapot aan het einde van m'n dag'
'weer zo'n stomme teams-meeting'
'is dit het nou'

De verleiding is dan zooooo groot om op zoek te gaan naar die andere
baan, die veel leuker lijkt en veel beter past... 
Totdat je er in de praktijk achter komt dat het gras helemaal niet veel
groener is bij de buren.. integendeel zelfs. Je stoot je kop weer tegen
hetzelfde gedoe.

Heel vaak is ander werk niet de oplossing, want daarmee verander je alleen
de omgeving. En dat is simpelweg niet genoeg.

Die valkuil van te snel naar een nieuwe baan overstappen, of nog erger..
blijven hangen in je huidige baan terwijl je mentaal al lang bent afgehaakt.
(want hé... da's pas echt zonde van je leven toch?) 
Daarvan zeg ik: dat wil je toch voorkomen!!

Met dit e-book draag ik daar graag aan bij.
Ik geef jou 5 redenen waarom een 
nieuwe baan niet je antwoord is.
Doe er je voordeel mee!

WAAROM DIT E-BOOK

Ontdek jouw
5 belangrijkste

redenen



Wat gaaf dat je dit e-book aan het lezen bent! Dank je wel dat je jouw tijd
hierin investeert en ik zal je niet teleurstellen :-)

Ik stel me graag even aan je voor. Vanaf mijn 28ste heb ik grote stappen
gemaakt op de carrière ladder. Dat begon met een promotie van customer
service medewerker naar General Manager van een vestiging. Wat een stap
was dat. Leidinggeven moest ik met vallen en opstaan leren. Ik was
succesvol, zorgde ervoor dat de doelen hoe dan ook gehaald werden, vloog
de hele wereld over en was gedreven tot en met. Snel, resultaatgericht en
weinig oog voor mijn omgeving. 

Rond mijn 40ste werd ik - mede door een persoonlijke crisis - met mijn neus
op de feiten gedrukt. Was dit de persoon die ik wilde zijn? Een manager die
door de waan van de dag geregeerd werd? Geen tijd en geduld had voor de
medewerkers? Privé veel te weinig energie om te genieten van wat echt
belangrijk is? 

Confronterend hoor die spiegel.. en mijn antwoord was een dikke vette NEE.

Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in mijn eigen persoonlijke
ontwikkeling. Verdiepen door veel opleidingen, cursussen, boeken, studie,
feedback en zelfreflectie. Maar vooral ook door te doen, natuurlijk met
vallen en opstaan :-) En.... te voelen... want oh oh oh wat leefde ik vanuit
mijn ratio zeg. Ruimte geven aan wat ik voel, mijn intuïtie ...Da's een reis op
zich! 

HOI IK BEN 
ESTHER DE JONGE.



Met die inzichten ben ik mijn eigen zelfleiderschap gaan ontwikkelen en ben ik
tot de ontdekking gekomen dat ik op een hele andere manier veel betere
resultaten behaal. Namelijk, wanneer ik volledig mezelf kan zijn en werk vanuit
mijn eigen unieke kracht. Dan maak ik het verschil, heb ik voldoende energie
en voel ik me intens gelukkig. Niet meer zwoegen, sleuren, trekken. Wat een
bevrijding. 

Dankzij die persoonlijke ontwikkelingsreis kwam ik er achter dat ik mijn
carrière ladder echt tegen de verkeerde muur had aangezet. En daarom heb ik
mijn roer omgegooid. Vaarwel dikke bonus, auto en status... Hallo echte
Esther en sindsdien coach ik 40+ vrouwen om weer gelukkig te zijn met
zichzelf en met het werk dat ze doen.

Er is maar 1 jij op deze wereld. Je bent uniek en iemand zoals jij gaat er ook
nooit meer zijn. Het is mijn missie om jou te helpen om jouw uniekheid
daadwerkelijk in te kunnen zetten in je werk en leven.

Ik leer je graag hoe je helemaal kunt worden wie je (eigenlijk al) bent en dat
vervolgens als toegevoegde waarde in te zetten. Zodat ook jij kunt
doen waarvoor je bestemd bent, je jouw werkgeluk een flinke boost geeft én
jouw eigen wensen/doelen/dromen/successen behaalt. 

+31 6 24288333
esther@impact-helden.nl
www.impact-helden.nl

Esther de Jonge

De beste groei
is van binnen
naar buiten...



werk echt belangrijk vinden en graag het beste uit zichzelf en het leven
willen halen. 

op een positieve manier impact willen maken en die van toegevoegde
waarde willen zijn. 

hiermee worstelen omdat ze niet meer goed zien waar ze nu eigenlijk
goed in zijn en regelmatig tegen een muur van gedoe aan lopen.

beseffen dat de tijd voorbij raast en dat nu het moment is om de juiste
keuzes te maken, zodat heel veel 'had ik maar's' voorkomen kunnen
worden.

simpelweg gelukkig willen zijn in hun werk en leven.

Dit e-book is bedoeld voor ambitieuze en gedreven 40+ vrouwen die:

VOOR WIE IS DIT E-
BOOK BEDOELD?



Je bent altijd met z’n drieën 😊: ‘me, myself and I’. Waar je ook heengaat, je
neemt jezelf altijd mee. En gelukkig maar, toch?

Wat betekent dat eigenlijk… je neemt altijd jezelf mee?
Je bent een mens en dat is best heel prettig, want wie wil er nou een robot
zijn 😊. En een mens heeft zon en schaduwkanten. Hele goede
eigenschappen en ook vervelende valkuilen. Niets nieuws…toch? 

Die valkuilen worden meestal getriggerd door een situatie, of beter gezegd,
door jouw interpretatie van de situatie. 

Weggaan naar een andere baan maakt dat je probeert de situatie te
veranderen. Echter, daar zit de oorzaak helemaal niet. Het zit in de
interpretatie van de situatie oftewel hóé je met die situatie omgaat. 

REDEN I: JE BENT ALTIJD MET 'ME, MYSELF AND I'

OK, BEN JE ER

KLAAR VOOR? HIER

KOMEN DE 5
REDENEN



een lastige klant/collega/leidinggevende, 
stomme/saaie werkzaamheden, 
stress/drukte om toch maar winst te maken (met zo min mogelijk
mensen zoveel mogelijk werk verzetten), 
politieke spelletjes, 
persoonlijke belangen, 
roddel, achterklap etc etc etc 

En die interpretatie is een patroon die blijft werken, ook als je ergens anders
begint. Immers, in ieder bedrijf komen vergelijkbare situaties voor: 

Juist daarom is het zo belangrijk om je valkuilen goed te begrijpen zodat jij
je kunt ‘wapenen’ tegen dergelijke situaties. Zodat je er veel beter mee om
kunt gaan. Dat maakt dan de situatie op zich niet minder vervelend, maar
juist omdat je er veel beter mee om kunt gaan merk je dat het je veel minder
energie kost. 

En dat is pure winst!

Ik geef je zo maar wat voorbeelden die heel vaak voorkomen bij de klanten
die ik coach. Waarschijnlijk zijn er 1 of meerdere ook voor jou herkenbaar,
helemaal afhankelijk van je eigen specifieke valkuilen. Valkuilen die
overigens bij je talenten passen.. de TE stand. Ik noem dat ook wel de
‘overdrive’ stand. Want dat kan je zo lekker visueel maken..

Denk maar eens aan zo’n irritante medeweggebruiker die naast jou voor het
stoplicht staat. Die gast laat z’n motor al loeien, gas gevend met de rem
erop. En als de lichten dan op groen staan, scheurt hij zo overdreven weg
met van die piepende banden. Wat een stank, geluidsoverlast toch? Zo
stinkt de TE van je talenten ook… 😊

OK, de voorbeelden staan hieronder...



Ze lopen
over me
heen. Ze

gaan over
mijn grenzen

heen

Jouw
interpretatie  

Lastig om
grenzen te
bewaken

 
 
 

Je valkuil

Ik moet me
veel te veel
aanpassen, 

 niemand
ziet wat ík
nodig heb.

Jouw
interpretatie  

Veel te
conflict

vermijdend
 
 
 

Je valkuil

Ik word zo
emotioneel

van, je
maakt me

boos/verdrie
-tig etc

Jouw
interpretatie  

Emoties niet
goed onder

controle
kunnen
houden

 

Je valkuil

Ik krijg veel
te veel werk

op m’n
bordje

geschoven. 

Jouw
interpretatie  

 
Veel te veel
JA zeggen

 

Je valkuil

Last van
conflicten

en gedoe, ik
word niet
gewaar-

deerd

Jouw
interpretatie  

Zaken/
situaties te
persoonlijk

aantrekken. 
 

Je valkuil

VOORBEELDEN VAN JOUW VALKUILEN, DIE
GETRIGGERD WORDEN

VAN LIJDEN NAAR

LEIDEN...

WORD DE LEIDER VAN JE

VALKUIL
EN... 

IPV DAT JE
 VALKUIL

EN JOU

LIJDEN



Be confident.
Too many days are waisted 

comparing ourselves 
to others and wishing to be

something we aren't.
 

Everybody has their 
own strenghts and weaknesses, 

and it is only when you accept everything 
you are - and aren't - that you will truly succeed. 

REDEN II: JE KENT JOUW UBER-UNIEKE
PERSOONLIJKHEID NIET GOED GENOEG
Er is maar 1 jij op deze hele wereld en iemand zoals jij gaat er nooit meer
zijn. Mooie gedachte toch?

En ook best wel een indringende en opdracht-achtige gedachte...
Want als je als de enige echte jij eigenlijk niet jezelf kan zijn ..... (vul zelf
maar in).... toch?

En weet je, je bent echt niet de enige. Vanaf onze vroegste jeugd leren we al
om ons aan te passen. Aan de wensen van ouders, familie, verzorgers,
leerkrachten, speelvriendjes/vriendinnetjes, cultuur, omgeving,
maatschappij. 

En als we dan eenmaal zo ver zijn om te gaan studeren en/of te werken,
maken we te vaak rationele en/of onbewuste keuzes. 
We rollen ergens in. 
Het is verstandig. 
Het is logisch. 

Dat gaat dan vervolgens jarenlang goed, totdat je op een zekere leeftijd
komt (voor de een is dat al bij 30, anderen hebben dat bij hun 40ste of
50ste) dat het begint te wrikken. Dat gevoel van ... 'is dit het nou'...



Tsjaaa en wat die uniekheid betreft...
Natuurlijk heb je vast al wel eens een kleurentest gedaan via het werk (wat
ben je rood, groen, blauw, geel? en welke mix?), heb je verschillende
persoonlijkheidstests gedaan. Weet je best wat je sterke kanten zijn.... en
(!!) weet je vooral wat je zwakke punten zijn. 
Waar je nog aan moet werken. 
Wat nog niet goed genoeg is. 

Die tests zijn leuk, heb je nodig gehad toen je ander werk ging zoeken als
onderdeel van een sollicitatie ronde. Maar ze eindigen op de een of andere
manier altijd weer in de la. 

Je gebruikt het als een moment opname om ergens te komen en
vervolgens ga je weer lekker in de aanpasmodus naar dat wat er van je
verwacht wordt.

Herkenbaar?

Leuk weetje.
Wist je trouwens dat de kans dat iemand dezelfde top 5 talenten heeft als jij
en ook nog eens in dezelfde volgorde 1 op 33 miljoen is? WAT?!?!! Ja, je leest
het echt goed. 1 op 33 miljoen. En dat is dan voor je top 5, laat staan voor je
top 13!!

Besef jij je eigenlijk 

wel hoe uniek je 

bent?



Maar wat nu als die unieke persoonlijkheid van je, jouw goud is?
Dat waar jij nu juist het verschil meemaakt, jouw toegevoegde waarde...

Dé manier om tot resultaten te komen, relaties te bouwen, oplossingen te
realiseren of invloed uit te oefenen?

Dan is het toch zonde als je daar geen werk van maakt.

Mensen die hun sterke punten dagelijks in het werk en leven benutten
vinden tot 3 x vaker dat ze een fantastisch leven hebben.

Wow. Da's nogal wat he.... 

Het is bewezen dat je veel gelukkiger, energieker, succesvoller bent als je
jouw sterktes benut. 

Dat is iets anders dan 'check in de box' een persoonlijkheidstest scoren en
weer in de la leggen. 

Je sterktes ontwikkelen en benutten is een strategie die maakt dat je jezelf
ontwikkelt tot een steeds betere/mooiere versie van jezelf.

En is dat niet beste wat je jezelf kunt gunnen? 
Persoonlijke groei die maakt dat je steeds méér wordt
van wie je nu al bent.

Kijk nu eerst eens wie je werkelijk bent. Dat is jouw 
fundament voor succes. En kijk dan hoe je jouw
werk hierop kunt aanpassen...

MAAR WAT NU ALS....

Je talenten zijn als bouwstenen. 
Iedere keer weer een stapje zetten richting
de beste versie van je zelf.
Dan pas maak je het verschil !!

GOED B
EZIG....



Zo ergens rond m'n 35ste werd ik gepasseerd voor een mooie promotie.
Ze vonden me nog niet 'senior' genoeg. 

Oh joh, ik voelde me zo gekrenkt, dat ik niet eerlijk kon kijken naar de
feedback die ik kreeg. Want mijn collega - die zeker niet senioorder (is dat
een woord :-)) was dan ik - kreeg die felbegeerde rol dus wel. 

Ik was zo pissed, gefrustreerd en alles wat er bij kwam kijken dat ik in een
gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur mijn tranen niet kon
bedwingen. Nou het bewijs was daarmee geleverd.... ik was niet senior
genoeg. 

En vanaf dat moment had ik maar 1 verlangen. Wegwezen. Zo snel
mogelijk.

En hoe mooi kon het lot spelen, op het moment dat ik de wegwezen
gedachte kreeg, werd ik gebeld voor een andere rol. 

 
Een heel lang verhaal, kort: Ik werd natuurlijk aangenomen. En ook al

voelde het niet goed, ik tekende toch, want ja... het moest toch zo zijn?
Mijn intuïtie gilde 'niet doen', maar die suste ik in slaap door allerlei

romantische en groen gras dromen.
 

Op dag 3 wist ik al... dit gaat 'm niet worden. Bleh...
 

Fast forward naar jou.... 

REDEN III: HET GRAS IS ALLEEN IN JOUW
PERCEPTIE GROENER



Soms kan je je bestaande situatie zo enorm stom vinden, dat de frustratie,
de paniek, je ego het overneemt...

En dan doe je dus domme dingen.

Dan wordt het gras alleen in je eigen perceptie groener, want heeey overal is
er wel iets toch?

Overal is er namelijk wel een azijnpisser, notoire neuspeuteraar,
snordrukker of incompetente leidinggevende te vinden... 

Enne.. overal kom je irritante software, regeltjes, nutteloze taken etc tegen. 

Dus ja hoe vervelend ook (in 1e instantie dan he...later kom je erachter dat
zelfleiderschap 1 van de fijnste kadootjes is die je jezelf kan geven), de
oplossing zit altijd in jezelf, nooit in de externe omstandigheden.

Dat is ook de juiste route: eerst naar binnen kijken en daarna pas naar
buiten. 

Zien wat je zelf hebt aan te passen in je gedrag, doelen en vooral ook in je
talenten. Die benutten in je dagelijkse werk, begrijpen waar je energie en
geluk van krijgt. Dat is werkelijk magisch joh, dat veranderd pas echt!!

En dan wordt opeens het gras groener bij jezelf... Als je dat in handen hebt,
dan maken die externe omstandigheden dus niet meer uit he...!!

Dus leer je eigen gras groener te maken, ok?

REDEN III: HET GRAS IS ALLEEN IN JOUW
PERCEPTIE GROENER



Herken je dit voor jezelf? Dat je je zo aanpast aan wat anderen van je
verwachten? Vroeger al met de keuze voor een studie bijvoorbeeld (want ja,
je beste vriendin ging daar ook naar toe), maar ook aanpassen in je gezin
aan alles wat er nu eenmaal bij hoort. En wat dacht je van het aanpassen
aan de functie eisen van je baan? En wat je van je leidinggevende moet? 

Weet je, je bent echt niet de enige. Echt niet. Sterker nog, de wereld is ermee
gevuld. 

Tegelijkertijd kan het niet anders dan dat in jou het verlangen zit om
simpelweg jezelf te mogen zijn. Om je eigen leven te leiden, op jouw manier.
En zo van betekenis te zijn.

Want dat is zo bevrijdend... Dat je jezelf bent EN (!!) tegelijkertijd je unieke
toegevoegde waarde inzet. Zodat je op een blije, energieke en authentieke
manier succesvol bent. Dicht bij jezelf blijvend, realiseer je de mooiste
resultaten.

'Ja maar'.... ik hoor t je gewoon denken hahaha ... 'dat klinkt wel heel erg
makkelijk en moeiteloos. Nou, zo is het echt niet hoor'. 'Weet je wel hoeveel
moeite het kost om alle ballen hoog te houden'

Ik hoor je, loud en clear. 

REDEN IV: JE BUIT JE TOEGEVOEGDE WAARDE
NIET UIT



Dit is de magie van het werken en leven vanuit je talent. Als je jouw unieke
toegevoegde waarde niet als 'ja maar dat is toch heel normaal'  ziet, maar
ziet als jouw eigen persoonlijke wow-factor. 

En je buit dat uit....man, man, man ... dan ga je op een hele natuurlijke
manier shinen. En het interessante is...juist dan komen al die mooie kansen
en mogelijkheden op jouw pad. 

Kansen die je ziet, ruikt en proeft en die je dus grijpt. Maar ook, doordat jij
jouw talenten uitbuit, gaan anderen jou hiervoor herkennen. Dus, zij gaan
ook ruiken, proeven, voelen dat ze voor die ene klus bij jou moeten zijn.

Da's toch de ultieme win-win? Jij blij, zij blij !

REDEN IV: JE BUIT JE TOEGEVOEGDE WAARDE
NIET UIT

DA'S TOCH
DE ULTIEME
WIN-WIN?

JIJ BLIJ,
ZIJ BLIJ!



Oef... dit is een gemene...

Inmiddels ken je de uitspraken wel 'je bent verantwoordelijk voor je eigen
geluk'. En als alles goed gaat en je bent 'on top of the world', dan is het niet
zo moeilijk om het hiermee eens te zijn...

Maar als de omstandigheden lastiger zijn. Moeilijker.. Uitdagender..
Pijnlijker.. Vermoeiender.. Stressvoller.. 

Tsja dan voelt het toch iets anders he. Dan heb je de natuurlijke neiging om
naar de ander en de situatie te kijken. Weet je, da's gewoon een
beschermingsmechanisme. Het is veiliger om de 'schuld' bij de ander te
leggen. Dan moet de ander veranderen. Dan moet het werk veranderen. Dan
hoef je die verandering bij de ander alleen maar te 'dirigeren' en te sturen en
blijf je zelf buiten schot. 

Maar diep in je hart weet je natuurlijk 
wel dat het niet zo werkt

... alleen...
 

HOE DAN WEL !!!?!?!?
 

Want oh oh oh wat is dit een gevecht en 
wat kost dat een energie. 

Die ander laat zich immer niet sturen... 
en logisch.. 

want dat zou je zelf ook niet doen.

Kan je voelen dat je (werk)geluk jouw eigen verantwoording is? 
Of komt er direct een 'ja maar' achteraan. 

Of een 'eerst dit.... dan dat' gedachte? (Bijvoorbeeld: Als mijn
leidinggevende wat vriendelijker zou doen, dan zou ik gemotiveerder zijn)

Mooi om hier heel eerlijk over in de spiegel te kijken..

REDEN V: JE LEGT JE (WERK)GELUK BUITEN
JEZELF



REDEN V: JE LEGT JE (WERK)GELUK BUITEN
JEZELF

Wat mij betreft is het de ultieme vorm van zelfleiderschap.
Verantwoordelijkheid durven nemen voor je eigen situatie en je eigen
werkgeluk. 

Hierdoor kom je zelf aan het stuur te staan van je eigen leven. Hoe fijn is
dat.

Het maakt dat je zelf de stappen kunt en durft te zetten, die passen bij wie
jij bent. Dat je ook 'zomaar' nee zegt als het niet goed voelt voor je. (zomaar
tussen aanhalingstekentjes want dat vereist nog wel wat oefenen he, ik
weet er alles van)

Door jezelf als uitgangspunt te nemen en te gaan staan voor wat je
vindt/voelt/denkt en daar dus ook verantwoordelijkheid voor te nemen, zal
je merken dat je groeit in je zelfvertrouwen en veerkracht. En dat zijn dan
weer belangrijke motors (naast je talenten natuurlijk) voor je werkgeluk.

 
Make yourself a

priority once in a while
it's not selfish it's

necessary
 



"You're playing small doesn't serve

the world"
Nelson Mandela



Kijk, ik ga je natuurlijk niet vertellen wat je moet doen. Stel je eens voor zeg.
Het is jouw leven. Dus als jij lekker richting een andere job wilt hoppen,
vooral doen he...

Want weet je, dat is eigenlijk het thema niet. Het is van ondergeschikt
belang. *

Het gaat er vooral om dat je ziet dat jij zelf de power in handen hebt om
gelukkig te zijn in je werk en in je privé en dat je ook ziet HOE je dat dan het
beste kunt doen. Zodat jij aan het stuur staat van jouw eigen leven en
(werk)geluk. Dat gun ik je zo!

note * : tenzij je word uitgebuit, gepest o.i.d. en je je onveilig voelt.... dan vooral wegwezen!!

 

JOUW talenten en

leiderschap 

zijn jouw bron

tot succes en

werkgeluk

 

OK, OK... EN DIE ANDERE BAAN DAN?



PAK JOUW PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Het is heel simpel EN tegelijkertijd beslist niet eenvoudig. Het is aan jou om
stappen te zetten in je werkgeluk.

Wacht niet af tot je leidinggevende ziet wat je nodig hebt. Wacht niet af tot
de omstandigheden beter worden.

Dat is hoop management. En meestal werkt hoop management niet. Het
maakt je afwachtend en afhankelijk. Je komt ervan aan de zijlijn van te
staan. Aan de zijlijn van je eigen leven.

Echt hoor. Kom in actie!

Echt gelukkig worden in je werk en leven gaat hand in hand met jouw
persoonlijk leiderschap. Het besluit nemen, kiezen, implementeren,
consistent doorzetten. Dat stuk maakt het verschil.

Het is zo zonde als je jouw beste leven niet leidt. Weet je, voor zover we
feitelijk weten hebben we hier op aarde maar 1 leven. Live it well!!

Weten en er niet naar

handelen is hetzelfde

als niet weten.

 

Stephen Covey



BREEK DOOR JE EIGEN GEDOE HEEN

Onzekerheid
Beperkende overtuigingen
Kritische stemmetjes in je achterhoofd
Angst voor oordeel van anderen
Angst voor oordeel van jezelf 
Angst voor falen
Besluiteloosheid
Uitstelgedrag
Wel weten, maar niet doen
Niet consistent doorzetten
Etc. etc.

En tot slot...
Heee: Jij bent ook 'maar' een mens.

Wel een hele unieke, dat dan weer wel.

Echter, je bent een mens en geen robot.

Er kunnen nog allerlei redenen zijn om toch nog je eigen (werk)geluk niet te
pakken. Heel interessant om daarover te reflecteren. Wat staat jou eigenlijk
nog in de weg?

En ik wil je echt oproepen: breek door je eigen gedoe heen! 

Ik gun het jou zo om de stap te zetten naar jouw eigen werkgeluk en ik help
je heel graag hierbij.



Door je in te schrijven voor mijn periodieke LEEF JE  UNIEKE POTENTIEEL,
heb je als bonus dit e-book ontvangen. Je zal dus regelmatig een artikel in
je mailbox krijgen die jou helpt om nog meer te worden van wie je nu al bent
en vandaaruit succesvol te zijn. 

Daarnaast help ik je heel graag in praktijk. Heb je interesse in een GRATIS
talentscan sessie zodat ik je nog meer waardevolle tips kan geven,
specifiek voor jouw persoonlijke situatie? 

Ik selecteer 2 x per maand maximaal 3 mensen, die krijgen van mij dan zo'n
gratis sessie waarin ik je - naast het ontdekken van 1 van jouw 13 talenten -
concrete tips geef om jouw (werk)leven de juiste boost te geven zodat je
super gelukkig en succesvol kunt zijn.

Je kunt je hiervoor aanmelden via esther@impact-helden.nl

Voor nu wens ik je jou toe, echt uit de grond van mijn hart, dat jij jouw
unieke kracht vanaf vandaag gaat leven.

Jij bent het zo waard!!

Groet Esther
06-24288333

IK HELP JE GRAAG!
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