
IN ZICHT 
Durf dromen door te zetten naar doelen 

en resutalten! 

 
Heb je soms ook wel eens, dat je graag iets wilt? Dat je het zo graag wilt dat je 
het moet hebben? Dat je er aan begint met veel enthousiasme, maar dat je 
onderweg merkt dat het eigenlijk toch best zwaar is? Hoe zou het zijn om in 
plaats van je droom op te geven, door te gaan? – Ik onthul je de beste manier 
hoe! 
 
“IN ZICHT” is een leuk en inspirerend evenement waarin ik met je deel hoe je 
ondanks tegenslagen of obstakels toch door kunt zetten en die dingen die jij wilt 
kunt bereiken. Ik laat je zien hoe je meer motivatie kunt krijgen, en hoe je jouw 
doorzettingsvermogen kunt vergroten.  
 
Welke dromen je ook hebt, het sleutelwoord is actie! 
Toch lukt het vaak niet om in actie te komen: Er is te weinig tijd. Het kost te veel 
geld of energie. Het is geen prioriteit. En als het je lukt om ergens aan te  
beginnen, is het nog een flinke uitdaging om door te blijven gaan en te bereiken 
wat je wilt.  
 
Er is een aantal factoren dat het slagen van je dromen bepaalt  
en in dit evenement oefen je: 
 

√ Hoe een droom een concreet doel word 

√ Waarom het stellen van doelen onmisbaar is voor je 

√ Wat doelen stellen met gelukkig zijn te maken heeft 

√ Welke dromen jij het komende jaar wilt bereiken 

√ Op welke manier het formuleren van je doel het meeste 

effect heeft 

√ Wat het systeem is voor het behalen van je doelen 

√ Hoe en waarom je moet doorzetten als je met 

tegenslagen te maken krijgt 

√ Dat een doel een droom is met een deadline 

 

Dit evenement heeft een waarde van €175,- 

Meld je nu aan voor dit evenement en 

 betaal slechts €25! 

 

IN ZICHT 
 
Ga naar www.robertvanderwolk.nl/evenementen/in-zicht/ om je in te 

schrijven voor dit evenement 

 

Robert van der Wolk 

“Je kunt meer dan je denkt” 

 
Voor meer informatie en  

inschrijvingen:  
www.robertvanderwolk.nl/evenemen

ten/in-zicht  
 
 
Vanaf 2002 is Robert van der 
Wolk met veel enthousiasme 
en liefde voor het vak actief 
in het werkveld van 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
Door zijn slechtziendheid 
weet hij als geen ander hoe 
het is om tegenslagen te 
incasseren en excuses te 
zoeken om niet in actie te 
komen. Ondanks dit heeft hij 
toch geleerd om door te 
zetten en kansen te grijpen 
die op zijn pad komen. 
 
Robert is een optimistische 
en gedreven doorzetter en 
inspireert anderen meer uit 
het leven te halen. Zijn laatste 
uitdaging, de voetreis naar 
Santiago de Compostella 
onderbouwt zijn visie op het 
leven.  
 
www.RobertvanderWolk.nl 


