


Deze Club is gecreëerd voor de vrije denkers en anders doeners. Een plek 

waar we samen komen, online & op de tofste plekken, real life. Om met elkaar 

te bouwen aan dat wat nu nog niet is. Een jaar lang word je uitgedaagd naar 

jouw nieuwe level. Verwacht aanmoedigende energie, kritische vragen en 

oncomfortabele spiegels. Ik geef je een schop onder je kont waar nodig, maar 

ik en mijn team zijn vooral een cheerleaders die vol passie en energie jouw vuur 

hard, harder, hardst aanzetten.

Over the Challenge Club 



Dit wordt 
een jaar om 

nooit te 
vergeten!



Je wordt aangemoedigd door mij en mijn team en 

omringt met mensen die, net als jij,  weten dat het 

leven gaat om transformatie en groei en die zichzelf 

constant willen uitdagen naar een volgende versie 

van zichzelf. Niet omdat ze ontevreden zijn over 

wie ze nu zijn - integendeel - ze weten gewoon dat 

die volgende versie nog meer magie in het leven 

unlocked!

Klinkt fantastisch, toch? Maar let op! It’s not 

easypeazylemonsqueezy. Zonder uitdaging geen 

groei. Je zult die stappen moeten gaan maken die 

je eerder niet wilde of durfde. Je zult dingen gaan 

doen die je eerder niet voor mogelijk hield.  En je zult 

momenten kennen waarin je denkt: waar the fuck 

ben ik aan begonnen?



Als er al een shortcut zou zijn, dan zou je hem van mij 

niet krijgen.. No spiritual bypassing. Geen fluwelen 

handschoentjes, maar rauwe waarheid die je verder 

brengt. Geloof me, het is juist de ultieme uitdaging 

die de beloning zo bitter super sweet maakt. Het 

is juist de uitdaging die jij persoonlijk aangaat met 

jezelf die er voor zorgt dat de uitkomst zo ontzettend 

passend is bij jou. 

“Er zit iets 
magisch aan het 
aangaan van een 
uitdaging. 
Het geeft focus. 
Zelfvertrouwen. 
Richting.”



Een jaar lang gaan we tenminste 10 verschillende 

Challenges met elkaar aan. Sommigen zullen online 

zijn, anderen live. Sommigen zullen 24 uur duren, 

anderen een hele maand. Eén ding is zeker ze zullen 

allemaal bijdragen aan meer vrijheid in je dagen en in 

je werk. Je zult door verschillende Challenges in actie 

komen, waarin je wordt uitgedaagd om elke keer een 

stap op jouw eigen unieke pad te bewandelen. Je 

gaat meer leren over vrijheid, over anders & remote 

werken en over hoe je werk een toegang kan zijn naar 

meer vrijheid. We gaan het hebben over onderwerpen 

zoals tijd, geld en energie. En je zult gaan ervaren hoe 

werken kan zorgen voor méér tijd en energie in plaats 

van dat jouw werk je tijd en energie kost. 
Welke 
Challenges 
ga je aan?



De Challenges worden elk kwartaal bekendgemaakt. 

We weten nu dus nog niet precies hoe de Challenges 

in de zomer van 2023 eruit zullen zien, maar eind 

september maken we de volgende 3 Challenges 

bekend voor het laatste kwartaal van 2022! 

Om toch al wat kleine scoops te geven... Er zal een 

sowieso Challenge zijn die gaat over tijd, eentje over 

geld en eentje over omgeving. Deze onderwerpen 

gaan in een ander daglicht geplaatst worden en je 

zult meer vrijheid voelen om deze drie thema’s gaan 

unlocken. Alle andere ideeën hou ik nu nog even voor 

mezelf, maar ik kan niet wachten om je elk kwartaal 

te verrassen en uit te dagen met verschillende 

uitdagingen! 

"No risk
no magic.”



• Tenminste 10 inhoudelijke Challenges die je in beweging zetten!

• Verschillende online en live events;

• Elke 2e maandag van de laatste maand van elk kwartaal ontvang je 

de nieuwe Challenges voor het nieuwe kwartaal;

• Challenges die passen bij de tijd en de groep;

• Een club van vrije denkers en anders doeners, allemaal met hun 

eigen inspirerende verhaal en nuttige lessen! Sharing is caring. 

In de laatste maand van elk kwartaal ontvang 

je de nieuwe Challenges voor de komende drie 

maanden.

Je krijgt nu de eerste Challenge Accepted van 

September gratis bij het jaarprogramma van de 

Challenge Club! Na de eerste 20 inschrijvingen 

verdubbeld de prijs. Deze € 4800 is alleen voor 

de mensen die al vaker vroegen om een langere 

commitment om samen te groeien. Dit is de tijd 

dat ik deze Challenge aan wil gaan met jou!W
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1 jaar samen op avontuur

€ 4800



Wil je meer?
Je hebt de mogelijkheid om 12 maanden lang 

1:1 begeleiding te krijgen. Ik bied per kwartaal 15 

mensen de mogelijkheid om 12 maanden lang 1:1 

begeleiding te krijgen. Ik zal met niemand 1:1 werken, 

behalve met de deelnemers uit The Challenge Club. 

Hoe werkt dit? De Challenges zijn voor inspiratie 

en kennisoverdracht en om jou in actiemodus te 

zetten. De 1:1 sessies zijn aanvullend om samen 

jouw persoonlijke uitdagingen te overwinnen, om 

blokkades te doorbreken en sneller jouw doelen te 

bereiken. 

Je kunt direct een heel jaar 1:1 begeleiding reserveren, 

of per kwartaal bekijken of je behoefte hebt aan 

persoonlijke begeleiding. Vol = vol. Ik heb in totaal 15 

plekken per kwartaal voor deze extra begeleiding. 

Wil je extra 1:1  sessies? Per kwartaal bij te boeken voor 

€750 voor 3 sessies van max. 1.5 uur.



Ben je klaar om een jaar 
vol uitdaging aan te gaan?

Challenge Accepted!

https://thefreedomhub.plugandpay.nl/checkout/jaar-challenge

