
Een serie programma’s voor diverse doelgroepen met 

als centraal thema ‘Stop met dromen, begin met doen!’

Alle SUNRISE programma’s:

Hebben een inzichtgevende start bij de intake 
door een persoonlijk gesprek met een van de trainers

•
Vinden plaats tussen twee zonsondergangen

•
Zijn praktisch en resultaatgericht, 

reflectief en creatief
•

Kenmerken zich door inspirerende interactie
•

Omvatten coaching, ook na afloop 
van het 24-uurs programma

•
Hebben tussentijds of na afloop 

een netwerkbijeenkomst
•

Worden aangeboden aan groepen 
van maximaal 8 personen

•
Vragen een HBO/WO opleidingsniveau

•
Vinden plaats op bijzondere locaties 

in de Randstad
•

Kosten € 850,- excl. BTW en arrangementskosten (€ 200,-)
•

Worden begeleid door 
Dorine Bakker en Anniette Tonen

Zie voor actuele informatie en inschrijving: 
www.fitforlearning.nl

Dorine over Anniette: 

Anniette is een echte professional, 

zet de puntjes op de i en is altijd 

in voor een creatieve invalshoek. 

Samenwerken met haar is: 

ervaringen delen, het beste daaruit 

bewaren, hard werken, veel lachen 

en echt samen voor de groep staan.

•

Anniette over Dorine: 

In deze SUNRISE programma’s 

hebben Dorine en ik de samenwerking 

van jaren geleden weer opgepakt. 

Waarom? Omdat ik mij geen 

betere partner in business kan 

wensen. Dorine is een zeer deskundige 

coach met een heldere visie op 

persoonlijke en professionele groei. 

Voeg daar het onmisbare cement

in onze gezamenlijke

onderneming aan toe: gedrevenheid,

betrouwbaarheid en vrolijkheid. 

Als je blijft staren 

naar het punt 

waar de zon onderging, 

zul je hem niet 

meer zien opkomen...



The Next  
     Level
Doe jij wat je echt wilt? Of zeg je steeds vaker:  
‘Ik zou zo graag…’ Ben je daadwerkelijk bezig te  
bereiken wat je wilt? Wat is jouw NEXT LEVEL op de 
weg die je tot nu toe in je loopbaan hebt gevolgd?

Vragen die uitnodigen tot reflectie en bezinning, 
wensen die vragen om een gerichte actie!  
Wil jij je focus richten op de door jou gewenste  
toekomst? Verras jezelf dan met het resultaat-
gerichte 24-uurs programma The Next Level!

  In The Next Level:
•  Richt je je op datgene wat je echt wilt;
•  maak je een concreet plan om te komen  

waar je wilt zijn en zet je daartoe ook de 
eerste stappen; 

•  weet je dat je je doel wel op eigen kracht 
moet bereiken, maar niet alleen; 

•  leer je met anderen, maar ben je gericht op  
je eigen resultaat; 

•  zet je met veel plezier je eigen volgende stap;
•  is er 3 maanden na het programma een 

netwerk follow up.

The Next Level richt zich op dertigers met een  
HBO/WO opleidingsniveau en met enkele jaren 
werkervaring.

Beyond  
      Borders 
‘En nu is het tijd voor iets anders!  Ja, misschien plakt de vloer, 
misschien is er een glazen plafond, maar niets houdt mij tegen. 
Ik wil mijn mogelijkheden onderzoeken, mijn grenzen verkennen 
en risico’s nemen, om zo de teugels in handen te krijgen.’

Herken je je in bovenstaande teksten? Wil je nu echt een veran-
dering in gang zetten? Dan is het programma Beyond Borders  
zeker iets voor jou. Beyond Borders  zet  aan tot actie, is  
reflectief en creatief en geeft je een stevige steun in de rug  
bij het realiseren van je wens. 

  In Beyond Borders: 
•  Leer je in een breder perspectief te denken over wie je  

wilt zijn en ontwerp je verstrekkende strategieën om daar 
te komen;

•  krijg je praktische technieken aangereikt om over je  
eigen schaduw te springen en beperkende gedachten om 
te zetten in constructieve ideeën; 

•  laat je je dromen tot leven komen door duidelijke acties;
•  ontwikkel je een eigen aanpak om ook daadwerkelijk je 

koers te blijven volgen, ook na het programma;
•  maakt een tussentijdse netwerkactiviteit onderdeel uit 

van het programma.

Beyond Borders richt zich op vrouwen, met een HBO/WO 
opleidingsniveau, die willen doorbreken.

Heart
     Beat 
Op welk punt sta jij in je loopbaan? Levert je werk  
je nog steeds voldoening en inspiratie op?  
Is dat ook voldoende voor de komende 10 - 15 jaar  
van je werkend bestaan of denk je wel eens:   
‘Ik zou eigenlijk nog heel graag...’?

Bij veel mensen dringt zich zo rond het 50ste levens-
jaar de vraag op: ‘Wil ik dit huidige werk blijven  
doen tot aan mijn pensioen?’.  Vaak komen dan lang 
gekoesterde wensen naar boven, wensen die  
dikwijls gekoppeld blijken te zijn aan latente maar 
onontgonnen talenten.  

Als je je hierin herkent, dan klinkt de zinsnede:   
‘Als je me echt diep in mijn hart kijkt, dan zou ik het 
liefste…’ jou waarschijnlijk ook bekend in de oren.  
Als je eens echt diep in je hart wilt kijken om te  
onderzoeken welke mogelijkheden daarin verscholen 
zitten voor een door jou gewenste loopbaanwending, 
dan is Heartbeat het programma voor jou!

  Heartbeat biedt de mogelijkheid om:
•  Je ‘hartenwens’ boven tafel te krijgen en  

te concretiseren;
•  een beeld te krijgen van de mogelijke rol van 

deze hartenwens in je verdere loopbaan;
•  te onderzoeken welke talenten je daarvoor 

verder zou kunnen aanboren;
•  een inspirerende keuze te maken voor een  

eventuele loopbaanwending;
•  de eerste stap te zetten in een concreet plan  

je nieuwe toekomst te verwezenlijken.

Heartbeat richt zich op mannen en vrouwen van 50+, 
met een HBO/WO opleiding.
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