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Mini Symposium
Robin Heuten

Freedomfocus

Life Planning
Hoe krijg ik het roer in eigen handen?

Bezoekers van de vorige workshops

Mini Symposium Ton Constandse - It's all about happiness!
"Bedankt voor het inspirerende verhaal!"

Mini Symposium Jan Bullens - De kansen op de nieuwe arbeidsmarkt 
"Een verhelderend kijkje in je eigen toekomst, bedankt!"

Mini Symposium Ferry de Wit - Minder (werk)stress, meer (werk)
plezier!
"Wauw, hernieuwde kennismaking met mindfulness. Nu echt tijd 
om er iets mee te doen. Inspirerende middag en lekkere hapjes!"

Mini Symposium Jan Meuleman - Zonnepanelen. Wat levert het op?
"Leerzaam en duidelijk verhaal, Ik geef de informatie door aan mijn 
dochter & schoonzoon, die bezig zijn een woning te kopen."

Mini Symposium Lia van Loo - Zorgeloos samen werken?
"De sessie was inspirerend met veel bekende zaken 
en handige oplossingen."

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige 
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en 
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit, 
lezing of workshop verzorgen bij  DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper. 

Op de hoogte blijven? Meld u aan via info@de-lijn.nl of 
volg ons op twitter.com/AttieSchipper



Kies zelf!  En laat de belangrijke 
beslissingen niet langer over aan 
omstandigheden en toevalligheden.
 
Het leven is als je vakantie. Je leeft er al tijden naar toe.  
Je stelt een budget vast. Je maakt plannen wat je allemaal 
wilt gaan doen. En je vertrekt. De eerste week heb je je rust 
verdiend, toch? In de tweede week ga je echt van start om 
je plannen te realiseren. Je onderneemt wellicht een of twee 
activiteiten. Om er vervolgens achter te komen dat de week 
erop alweer de laatste week is! Je wilt niet aan het vertrek 
denken… maar het laat je niet los. Je gaat nog een enkele 
dag genieten van je welverdiende rust. En vervolgens pak je 
alles weer in. Drie weken. Zo voorbij. En, weer niet gedaan 
wat je allemaal hebt willen doen. Herkenbaar? Zo gaat het 
leven ook. Als je wilt dat je leven gevuld is met datgene wat 
je belangrijk vind en wat je positieve energie geeft, dan is 
het handig een plan te hebben. Een levensplan. 
Ik help je graag! 

Denk je dat dit onmogelijk is? Ik geloof van niet! Het vereist 
alleen focus. Focus op wat jij belangrijk vindt. 
De volgende vragen helpen je hierbij.
•	 Stel, je bezit al het geld wat jij nodig hebt om je leven 

zo in te richten zoals jij wilt.   
Wat ga je veranderen vanaf nu?

•	 Stel, de dokter vertelt jou dat je nog vijf tot tien jaar te 
leven hebt. Je zult geen pijn hebben maar het leven 
houdt plotseling op. Laat je gevoelens toe.  
Wat ga je doen of veranderen?

•	 Stel, de dokter vertelt jou dat je nog 24 uur te leven 
hebt. Er is geen toekomst meer.  
Waar heb jij spijt van? Wat heb je niet gedaan?  
Wie of wat ben jij niet geworden?
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Programma 
15:30 - 15:45 uur   Inloop 
15:45 - 18:00 uur   Namiddagsessie 
18:00 - 18:30 uur  De mogelijkheid om na te praten

Robin Heuten

Sinds 1990 ben ik werkzaam in de 
financiële	wereld.	Ik	heb	met	eer	en	

geweten altijd mijn werk gedaan. 
Je gelooft het niet maar ook 

met plezier. Tot 2008.  
 

In 2008 veranderde er iets in mijn 
leven. Ik was 40 en begon anders 
naar de toekomst te kijken. Wilde 
ik doorgaan zoals ik deed? In mijn 
privé leven maar ook professioneel.

Net zoals deze presentatie 
waarschijnlijk voor jou op het juiste 
moment komt, zo kwam bij mij de 
juiste man op het juist moment op 
mijn pad. Dit was George Kinder.  

De grondlegger van de 
Financial Life Planning methode.

Deze methode gaat ervan uit dat je 
meer bereikt als je een plan hebt. 

Een levensplan waarnaar je handelt. 
Mensen met doelen bereiken meer 
en zijn gelukkiger dan degenen die 
leven bij de dag en afwachten wat 

er op hun pad komt. Ik ben een plan 
voor mijzelf gaan maken. Hier leef 
ik naar. Dat is soms best moeilijk. 
Soms drijf ik wat af… maar ik kan 

mezelf terug halen en op het juiste 
spoor houden.

Het grootste obstakel om niet tot 
actie over te gaan is geld. Dat klinkt 
raar he? Maar er is werkelijk geen 
enkel thema wat niet verbonden is 
met geld. Tijdens de presentatie zul 
je ook voor je zelf hier kennis mee 
maken. Het is verhelderend! Want 

….wat als geld geen rol zou spelen….

Robin Heuten
Freedomfocus

T: 053-478 89 90
E-mail:  robin@freedomfocus.nl

www.freedomfocus.nl

Het bijwonen van deze activiteit is gratis. 
Wilt u een introducé (liefst van buiten uw eigen 
organisatie) uitnodigen? Dat kan, ook voor uw 
introducé is deelname gratis. 
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Iedereen wil dit toch? Genieten van je leven met het gevoel alsof het alle dagen 
vakantie is. Ik geloof dat het kan. Sterker, ik ben het levende bewijs. Maar ik heb 
keuzes moeten maken. Meer vrijheid, minder geld. Maar wat voelt het goed om zelf 
te kiezen. Om niet langer geld mijn keuzes te laten bepalen. 

Maar is geld dan niet belangrijk? Jazeker wel. Als je het goed besteedt. Het helpt 
zoveel meer als je bewust bent wat er voor jou toe doet. Welke levensdoelen je 
hebt. Je zult zien dat je jouw geld vanzelf gaat besteden aan deze doelen. 

Is	dan	alles	mogelijk?	Ja!	Ik	help	je	om	fantasieën	van	oprechte	levenswensen	te	
onderscheiden. Mijn ervaring is dat echte levenswensen minder met geld te maken 
hebben dan je op het eerste gezicht zou verwachten. 

Als je focus hebt op wat jij echt wilt, dan volgt vrijheid vanzelf. 
Welkom bij Freedomfocus!

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium.
Deze presentatie is een van de activiteiten, die we organiseren voor klanten, 
relaties en andere geïnteresseerden. 

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig 
kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 in Hengelo. 
U bent van harte welkom!

Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt

Aanmelding is eenvoudig:
Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/
Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt.


