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Van stress naar succes - in 6 maanden 
Ben jij ook zo druk? Werk je hard, omdat je nu 
eenmaal ambitieus bent en veel wilt bereiken? 
Maar... ben je ook vaak moe? Sputtert je lichaam 
tegen, als jij nog even wilt doortrekken? Ben je 
slaperig in die belangrijke vergadering, of slaat  
de middagdip genadeloos toe terwijl jij nog allerlei 
werk moet verzetten? Dan werk je misschien wel 
te hard. OK, je hebt nu (nog) geen burn-out. 
Niemand van je collega’s of klanten merkt iets aan 
je. Maar... als je eerlijk bent merk je het zelf wel. Je 
energie is niet optimaal. En daarmee je creativiteit 
ook niet meer. Dat kan anders? Hoe? Door niet 
harder te gaan werken, maar juist zacht te werken. 
Het goede nieuws is: daarmee ga je meer bereiken!  

Ga meer bereiken met zacht werken 
Zacht werken® is een methode die is ontwikkeld 
door dr. ir. Ellen de Lange-Ros. Met die methode 
ontdek je waarom je zo lang bleef hangen in hard 
werken. Wist je bijvoorbeeld dat te hard werken 
een verslaving is, die je meestal niet zomaar  
doorbreekt? En wist je dat er allerlei manieren zijn, 
die jij ook kunt leren, waarmee je met veel minder 
gezwoeg meer bereikt?  

Hoe dat zit?  
Dat ontdek je in de Working Soft Experience.  
Dit is een intensief traject van zes maanden, 
waarin je de reis van je leven gaat maken. Een reis 
waarin je de balans, noem het maar de evenaar,  
in jezelf ontdekt.

De Working Soft Experience 
In de Working Soft Experience krijg je een half jaar 
intensieve begeleiding en coaching om zacht 
werken toe te passen in je eigen werk en leven.  
Je volgt het traject zelfstandig, in een kleine groep 
met ambitieuze mensen. Zo leer je van elkaar en 
ondersteun je elkaar.  
 
Dit krijg je:  
• Een online kick-off-webinar, waarmee je     
 direct je eerste stappen zet. 
• Het boek ‘Een zaak van zacht werken’. 
• Een compleet zacht-werken-online- 
 programma van 11 modules. 
• Een reis van 9 dagen door Ecuador in een  
 kleine groep, waarin je meer ontdekt over jezelf  
 en zacht werken. 
• 3x persoonlijke coaching van een erkende  
 zacht-werken-coach, telefonisch of via Skype.  
• Een tweedaags live-event, waarin je je 
 reisgenoten opnieuw ontmoet, vaststelt  
 waar je nu staat en volgende stappen zet. 
• Een online community en een mastermind-  
 groep waarin je al je ervaringen en lessen over 
 zacht werken deelt, ook na de reis. 

• Optioneel kun je tijdens de reis een ayahuasca- 
 ceremonie in een temascal (een traditionele  
 zweethut) ondergaan. Wij regelen voor de  
 deelnemers die hieraan meedoen alles, inclusief  
 vervoer van/naar de locatie. 
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Je investering voor deze 
reis van zes maanden van 

stress naar succes is 
€4.497 (excl. btw)* 

*Dit zijn zakelijke kosten die je als 
ondernemer van de belasting kunt 

aftrekken. 
* Je vliegticket (ca. €800) boek je zelf

Leren in een groep 
In de Working Soft Experience van zes maanden 
is de 9-daagse reis door Ecuador een essentieel 
onderdeel. Je maakt deze reis in een kleine  
groep van maximaal 12 mensen, die allemaal 
zacht werken leren. De reis wordt begeleidt door 
een ervaren reisleider die tevens zacht-werken-
coach is.  

Partnerkorting 
Je kunt je zelfstandig inschrijven voor de reis 
door Ecuador, maar ook met een partner, vriend 
of collega. Je deelt dan een kamer en ontvangt  
beiden €200 korting op het traject. 

Liever alleen?  
Ben je niet zo’n groepsmens? Dat is prima.  
Je kunt in de Working Soft Experience zoveel 
samen (of alleen) doen als je zelf wilt. Je reist  
een week samen, maar kunt ook een eigen 
kamer boeken en je eigen opdrachten uitvoeren. 
Zo leer je van elkaar, zonder dat je last hebt  
van elkaar. Het moet tenslotte wel zacht  
werken blijven.

Wie zijn wij? 
De Working Soft Experience wordt georganiseerd 
door Lydia Vereschildt met jarenlange ervaring  
in het organiseren van reizen door Ecuador, én  
officieel erkend zacht-werken-coach en door  
dr. ir. Ellen de Lange-Ros, eigenaar/oprichter van 
Zacht werken®, business coach en auteur van het 
boek ‘Een zaak van zacht werken’.  

Samen geven we je een onvergetelijke ervaring: 
niet alleen een reis, maar een opstap naar een 
totaal andere manier van werken én leven.  
Ga jij met ons mee en ontdek wat zacht werken  
in jouw leven en werk kan betekenen? We laten het 
je graag ervaren! 

De Working Soft Experience bestaat uit een  
totaaltraject van zes maanden, waarin de reis door 
Ecuador een onderdeel is. Naast de reis krijg je een 
compleet online zacht-werken-programma van elf 
modules, aangevuld met live events en online 
webinars. Je ervaart zo zacht werken niet alleen 
tijdens de reis, maar ook daarna en integreert wat 
je leert direct in je dagelijkse werk en leven. 
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Dit krijg je  
De Working Soft Experience is een all-inclusive 
traject van zes maanden, waarin je zacht werken 
leert. De reis naar Ecuador is onderdeel van de 
prijs die je betaalt, inclusief alle overnachtingen, 
reisleiding, verplaatsingen ter plekke etc.  

Hieronder lees je precies wat we voor je regelen:  
• Je krijgt alle coaching en materialen om zacht  
 werken te leren, zoals de online webinars, het  
 boek ‘Een zaak van zacht werken’, het complete  
 online programma zacht werken, en het  
 tweedaagse live event in Nederland. 
• Je krijgt de complete reis door Ecuador, inclusief  
 alle overnachtingen, ontbijt, lunch, vervoer ter  
 plaatse (m.u.v eventuele persoonlijke  
 excursies), reisleiding etc. Let op: Op twee  
 dagen regel je zelf je lunch, omdat je die dagen 
 zelfstandig op pad bent rond lunchtijd. 
• Let op: Je ticket naar Ecuador boek je zelf. Zo 
  kun je  de reis eventueel verlengen of 
  combineren met  een bezoek aan een ander 
  land. De KLM biedt dagelijks rechtstreekse 
  vluchten vanaf Schiphol naar Ecuador/Quito, 
  deze kun je boeken vanaf zo’n €800. 
• Optioneel kun je tijdens de reis een ayahuasca- 
 ceremonie in een temascal (een traditionele  
 zweethut) ondergaan, begeleid door een  
 ervaren lokale sjamaan. We kunnen deze hele  
 ceremonie (inclusief vervoer) voor je faciliteren,  
 maar hij valt formeel buiten de reis. Dit heeft  
 een kleine meerprijs van €150 excl. btw.

Een ayahuasca-
ceremonie op een 

prachtige plek met een 
ervaren sjamaan?  

Dat faciliteren we graag 
voor je!

Beschikbare data 
Het zes-maanden-traject van de Working-Soft- 
Experience is te boeken voor de volgende data: 
• Traject van maart tm augustus 2017 (met de  
 reis naar Ecuador van 1 t/m 9 april 2017). 
• Traject van juni tm december 2017 (met de reis  
 naar Ecuador van 17 t/m 25 juni 2017). 

Maatwerktraject 
Het zacht-werken-traject van zes maanden kan 
ook worden georganiseerd als maatwerktraject 
voor organisaties, leidinggevenden of 
afdelingen. Dit kan voor groepen vanaf circa 6 
personen. Neem hiervoor contact op:  
workingsoftexperience@faxion.nl 

Meer weten?  
Wil je meer weten over de Working Soft  
Experience, of je aanmelden voor één van  
de beschikbare data? Neem contact op: 
workingsoftexperience@faxion.nl
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