
//Be Excellent nodigt jou uit!



 

Dan zijn we nog niet begonnen over onze sprekers, die je inspireren 
en vooral ook uitdagen om nòg meer jezelf te zijn. Om nieuwe en 
bekende kanten van jezelf te showen: jouw eigen kracht, je eigen 
stem en jouw ideeën…. Jij staat centraal, ook bij onze key note 
sprekers. 

Wat dacht je van een middag met Monique Collignon, top designer 
en rasondernemer, die haar eigen collectie mee neemt en haar 
persoonlijke verhaal met jullie wil delen. De tops en de tips: zij zal er 
op Be Excellent helemaal zijn voor jou. Zij neemt bijvoorbeeld haar 
eigen team mee, om professioneel advies te geven over 
schoonheid. Jouw eigen unieke schoonheid, om precies te zijn.

De 4e dinsdag van september vieren wij feest. En jij kunt daarbij zijn!
Op 27 september 2016 wordt de rode loper van AFAS HQ 
namelijk uitgerold voor alle TOPvrouwen in en om ons netwerk, 
voor een onvergetelijk event. Na een bruisende start vorig jaar 
september, zorgen wij nu voor de overtreffende trap voor onze 
gasten.

Hoe wij dat doen? Vooral door jou centraal te stellen. Be 
Excellent is namelijk niet een netwerk event, of alleen maar een 
leuk dagje weg. Be Excellent is een dag die jouw ontwikkeling in 
een stroomversnelling brengt. Het is het enige event waar je van 
te voren een assessment maakt, waardoor wij op maat 
masterclasses, coaching en inspiratie kunnen bieden. 

Onze sprekers, coaches, workshopleiders… Iedereen is gericht op 
jou, om je een concrete stap verder te brengen.                        

All eyes on you!  
Je krijgt op het event bijvoorbeeld niet alleen een masterclass 
van een toptrainer op maat, maar ook een coachingsgesprek 
met een ervaren trainer. Voor een aantal van jullie zijn er VIP-
coaches die persoonlijk en betrokken tijd maken voor dit event. 

Even over de masterclasses… We nemen je mee in Story 
Telling of een Finance Detox en ontdekken thema’s als Vitaliteit, 
Strategie of Theater. Zeven masterclasses, die passen bij zeven 
communicatiestijlen. Elke stijl een eigen beleving, die past bij 
jouw voorkeuren, manier van kijken en leerstijl. 

En: jij hoeft niet te kiezen. Dat doen wij namelijk al voor jou. 
Spannend!!



En dan de ‘lady bosses’ van How2Spendit: Joëlla en 
Nathalie. Zij nemen je mee in de verschillende 
manieren waarop we naar geld kijken vanuit ons eigen 
Geldtype. Humor, aha-momenten en de Gouden Tips 
zorgen voor een hele gave afsluiting van een geweldig 
Event. 

AFAS blijft zeker niet achter: De toppers uit het bestuur 
van de AFAS Foundation komen hun inzichten, 
ervaringen, hoop en dromen met jullie delen. Van een 
heel persoonlijk verhaal over de reis van Carolien 
Wesselink naar Afrika voor het Liliane Fonds, tot de 
persoonlijke uitdagingen in een nieuw bestuur… Je kunt 
het van hen horen. En natuurlijk blijven zij voor een 
persoonlijke ontmoeting, tijdens onze borrel. 

Ook 7Life zal niet ontbreken op dit event; wij zijn en 
blijven jullie trotse ‘gastheren’. De directeur en oprichter 
van 7Life, Maroesja Brouwer, zal de dag aftrappen met 
een uitdagende en inhoudelijke keynote over 
ontwikkeling, Veranderkracht en jouw persoonlijke 
communicatiestijl. Even de diepte in en uitgedaagd 
worden om te investeren in jezelf.

Met jouw eigen assessment rapport in handen - de 
7Life Communicatie Scan - kan je bovendien alle 
inzichten en informatie van ons event op maat vertalen. 
Je eigen maat. En mocht je daar input voor nodig 
hebben: aarzel niet en stel al je vragen aan de coaches 
die de hele dag voor je klaar zitten!
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Jij kunt erbij zijn!

Op 27 september 2016 gooien wij de 
deuren van het hoofdkantoor van AFAS 
in Leusden wijd voor je open. 

Je kunt vanaf 09.00 uur binnen komen 
lopen om je persoonlijke assessment op 
te halen, een cappuccino of verse 
muntthee met ons mee te drinken en te 
genieten van de onvervalste Be 
Excellent sfeer. 

En aarzel niet, pak die zelfgemaakte 
appeltaart mee die voor je klaarstaat!

Ons programma: ’n Sneak Preview 
09.45 - Start programma door 7Life

11.15 - Masterclasses & Coaching, ronde 1

12.15 - Lunch!

13.00 - Middagprogramma met AFAS en 
Monique Collignon

15.30 - Masterclasses & Coaching, ronde 2

16.40 - Afsluiting door How2Spendit

17.15 - Borrel en Meet&Greet

Even praktisch….

We kunnen ons helemaal voorstellen dat je bij 
dit Event wilt zijn. En dat kan! Geef je op via 
één van onze trainers, of klik even naar www.
7life.nl/be-excellent voor meer info en 
aanmelden. 

De kosten?! Die hebben we onwijs laag weten 
te houden voor je. Je draagt 50 euro bij voor 
je assessment. That’s it. Want het Event 
zelf… Dat krijg je van ons èn onze partners 
cadeau!

Tip! Volg ons op Facebook voor de laatste info 

over masterclasses, VIPcoaching, en meer…
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