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In 2020 van je faalangst af?!  
Dat kan!  
Herken je dit?  
Je wilt er zo graag vanaf, je probeert van alles, maar het lijkt 
alleen maar erger te worden.  

Elke keer weer als je: 

• een presentatie moet geven, 
• een examen hebt (mondeling, schriftelijk of praktijk), 
• wilt uitkomen voor je mening, 
• moet presteren tijdens het sporten, 
• naar een sociaal event gaat met veel mensen; zoals een 

feestje met vrienden, 

gaan je gedachten alle kanten op en bevries je uiteindelijk. 

Je krijgt ook fysieke klachten, zoals zweten, trillen, hoge 
hartslag, hoge adem, hyperventilatie, blozen, trillende stem etc.  
Nu ga je ook daar je aandacht op vestigen. Het voelt alsof het 
alleen maar erger wordt en nooit meer weggaat. 
Je gaat de situaties uiteindelijk maar proberen te vermijden. 

HENNIE BRONS 
Mindset  & Talent Coach



 

Het goede nieuws: jij kan dit oplossen! 
Je bent namelijk niet met faalangst geboren. Dat negatieve 
gevoel is zomaar ontstaan en kan je ook zomaar oplossen. 

Het klinkt simpel, maar het is niet altijd makkelijk.  

Lukt het niet om alleen van je faalangst af te komen en kan je 
wel wat hulp gebruiken? 

Met zelfvertrouwen het nieuwe jaar in? 

Boek dan nu deze training! 

In 4 sessies ga je op zoek naar de kracht in jezelf.  

Je gaat ontdekken wat je mindset is en hoe je deze ‘anders’ 
kunt inzetten. Als ondersteuning ga je onderzoeken wie jij bent, 
waar je talenten liggen en wat jouw kracht is.  

Als je dit in kaart hebt gebracht ga je deze nieuwe inzichten 
concreet inzetten, actie! 

De theorie is één kant, maar ermee aan de slag gaan en het 
volhouden is weer iets heel anders. 

HENNIE BRONS 
Mindset  & Talent Coach



Dat is de reden waarom de bijeenkomsten uit kleine groepen 
van maximaal 6 personen bestaan. Door de groep klein te 
houden, creëren we een veilige omgeving waarin we elkaar 
kunnen helpen, ondersteunen en motiveren om zo over je 
angsten heen te komen,. 

Wees er snel bij!  

Dit is de eerste training die ik in deze vorm  ga geven. 
Vandaar deze super scherpe aanbieding en er zijn maar een 
beperkt aantal plekken. 

Normale prijs: 395,- 

Nu voor maar 295,- 

Locatie:  
Baden Powellweg 4 
3401 RR IJsselstein

Data voor februari 2020: 
Dinsdagavond 19.30 uur - 21.00 uur 
11 februari / 25 februari / 10 maart /24 maart 

Vrijdagochtend 9.00 uur - 10.30 uur 
14 februari / 28 februari / 13 maart / 27 maart 

Reserveer hier je plek: 

Training Faalangst
HENNIE BRONS 

Mindset  & Talent Coach

https://www.henniebronscoaching.com/training-faalangst

