Ontdekkingsreizen
Together we Create

Dream&Discover
Individuele reis met
meet-ups

Reisinformatie

Reisduur 6 weken
Homestyle
Accommodatie
+
Faciliteiten

In het comfort van je eigen
omgeving ga jij op
ontdekkingstocht. De benodigde
faciliteiten hierbij zijn: een
smartphone en/of een laptop of
PC. Deze dien je zelf te
verzorgen.
En het allerbelangrijkste wat je
nodig hebt:
Reislust!

Brein en lijf fit training door
VibeActive via Zoom

4 uur/week hebben zowel
VibeActive als de (loopbaan)
coach op dinsdag en donderdag
persoonlijk contact via
(beeld)bellen en/of mail via EVIE,
het online welzijnsplatform.
Daarnaast krijg je challenges die
je kunt uitvoeren wanneer het
jou uitkomt.
Iedere week is er een meet-up
met andere reizigers in onze
DOMIBO
Via Zoom

1x per week groepstraining
1x per week individuele training

Brein Wellness
Ontspanningsoefeningen

Kennis over je
Brein & Lijf.
Via EVIE en
1 op 1 coaching / training online

Reisinformatie

Inzicht in dromen, (werk)waarden,
drijfveren betekenis, kwaliteiten,
interesses (benodigde)vaardigheden,
opleidingen, beroepen, werkomgeving
Dromen en Inzichten

Dit brengen we in kaart met behulp van:
• online platformen EVIE en IvyWorks
• activiteiten zoals droomposter,
vision board maken, games en
challenges,
• 1 op 1 gesprekken via EVIE
• Meet-Ups: sharing is caring

Together we Create verrassingspakket
bij jou thuisbezorgd met daarin allerlei
materialen zodat jij met je
Body, Mind & Soul
aan de slag kunt gaan!

Overleg met jouw persoonlijk netwerk
indien wenselijk

Overleg met zorg- en/of onderwijs
Werkgever(s) indien wenselijk

Samenwerking
Vastlegging & Communicatie

We stellen samen met jou een Reisplan
vooraf op en na 6 weken een
Reisadvies. Het Reisplan en Reisadvies
worden met jouw handtekening en
goedkeuring via mail verstuurd aan jou
(de Reiziger) en Opdrachtgever.
Boilrs Hub houdt geen dossier bij. De
Reiziger is dossierhouder en houdt
zijn/haar voortgang bij via:
•
•
•

De Together we Create ontdekmap
EVIE (1 jaar toegang)
IvyWorks (1 jaar toegang)

Alle communicatie met derden
geschiedt alleen met toestemming van
de Reiziger en conform richtlijnen AVG.

Tarief
PP / BTW nvt

Dream&Discover
Individuele reis
met meet-ups

