
LEEF MET LEF 
PROGRAMMA   

 
 



 

De eerste stap is gezet 

Je hebt de eerste stoere stap richting een leven met lef gezet door deze 

brochure aan te vragen. Hoe mooi is dat! 

In ons leven komen we continue uitdagingen tegen. Uit eigen ervaring weten 

wij dat je soms tegen situaties aanloopt of voor keuzes staat waarbij je wel wat 

hulp kunt gebruiken. Verandering is natuurlijk  spannend. Je weet ten slotte 

nog niet wat er komen gaat. Je moet uit je comfortzone stappen. Zal het wel 

beter worden of juist niet? En wat zullen anderen er wel niet van denken? 

Allerlei vragen die bij je op kunnen komen.  

Maar je weet ook dat je het niet kunt blijven uitstellen. Je bent er nu wel klaar 

mee en het is tijd voor die verandering. Voor actie! Maar hoe dan?  

Ga samen met ons die mooie reis aan en ontdek hoe jij kunt gaan leven met lef. 

Hoe gaaf zou het zijn als je het lef hebt om die moedige keuzes te maken, om 

de uitdaging aan te gaan en te kiezen voor wat jou écht blij maakt?!  

Maak daarom nu die stoere keuze om te kiezen voor jouzelf. Zodat je het (zelf)

vertrouwen en de energie krijgt om jouw eigen leven te leiden. Wil jij ook gaan 

leven met lef en echt van jouw leven gaan genieten? Doe dan mee met ons 

unieke groeiprogramma ‘Leef met Lef’. Voel je welkom bij Dance Through Life. 

Groeten met Lef! 

Dance Through Life 



Je weet waarschijnlijk precies wat we 

bedoelen. Het gevoel dat er nog veel meer in 

je zit. Zit je teveel in je hoofd? Wil je vol 

vertrouwen leven? Wil je de dingen doen die 

jou écht blij maken? Wil je afscheid nemen 

van al dat gedoe? Of is het gewoon tijd voor 

verandering? Kortom wil je nu echt dansend 

door het leven gaan? 

Op papier heb je het prima voor elkaar. Maar 

toch blijft het gevoel aanwezig dat het 

anders kan en dat jij die verandering niet 

langer wilt  uitstellen. Dat het nu tijd is om 

af te rekenen met het verleden en dat het 

tijd is om nu echt jouw eigen leven te leven. 

 

HERKEN JE DAT?  

Je hebt een beeld gecreëerd van hoe jouw 

leven er uit zou moeten zien. Maar dit rijmt 

niet (meer) met de dingen die jou écht blij 

maken in het leven of die je nu doet. Je wilt 

verandering, maar je hebt geen idee waar 

en hoe je dan zou moeten beginnen. 

 

JE VOELT DAT HET TIJD  

Je voelt dat het tijd is voor iets anders. Maar 

wat wil je eigenlijk? En hoe pak je het dan 

aan? Je stelt die moedige keuzes uit en gaat 

maar door in de waan van de dag, maar  

daardoor blijf je continue tegen dezelfde 

situaties, irritaties en frustraties aanlopen.  

Wat nou als jij nu gericht actie zou 

ondernemen? Met professionele 

begeleiding jouw gedoe zou onderzoeken 

en waardevolle inzichten zou krijgen.  

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Doorlooptijd:   6 maanden 

Het traject bestaat uit: 6 dynamische live dagen 

    Individuele coachsessies 

    Online community 

Tijden live dagen:   van 09:30 uur tot 17:00 uur 

Tijden webinars:  vanaf 19:00 

Aantal deelnemers:  Maximaal 12 

Locatie:    Regio Utrecht & Online 

Meer weten:   Vraag een gesprek aan, dan    

                                             gaan we in gesprek! 

GENIETEN IN HET HIER EN NU 

 

Hoe gaaf zou het zijn als jij het lef hebt om 

te ontdekken wat je nu écht wilt, je jouw 

richting bepaalt en actie onderneemt. Ben 

jij daar klaar voor? Dan past dit programma 

helemaal bij jou!  

 

DIT IS IETS VOOR JOU 

Het Leef met Lef-programma is speciaal 

bedoeld voor stoere individuen die moedige 

keuzes niet langer willen uitstellen en willen 

ontdekken wat zij écht belangrijk vinden. 

Die vol vertrouwen, zich niet meer willen 

laten leiden door anderen, maar kiezen voor 

zichzelf en actie willen ondernemen om 

verandering in te zetten. 

Het is een dynamisch en actief 

groeiprogramma, voor als jij echt jouw 

verlangen wilt waarmaken. 



WELKE RESULTATEN GA JE BEREIKEN? 

NEEM DE REGIE 

 

“ 

” 

In dit dynamische groeiprogramma doorloop 

jij de verschillende fases van onze unieke 

Leef met Lef-methode. Je leert hoe deze 

principes jou helpen om, met behulp van lef, 

echt naar jouw kern te gaan. Te ontdekken 

wat jij echt belangrijk vindt, je richting te 

bepalen en actie te ondernemen om jouw 

verlangen daadwerkelijk waar te maken. 

 
Stel je eens voor wat het 

zou betekenen als meer 

lef in jouw leven ervoor 

zorgt dat jij jouw 

verlangen waarmaakt en 

de dingen doet die je écht 

blij maken. 

Je ontdekt wat voor jou écht belangrijk is en 

waar jij energie uit haalt 

Je hebt je ambities en doelen duidelijk voor 

ogen 

Je hebt een gebalanceerd stappenplan 

opgesteld waarmee je aan de slag kan 

Je gaat bewust en vol zelfvertrouwen 

stappen zetten richting jouw verlangens 

Je doet wat je zelf kunt, maar vraagt ook  

hulp waar nodig 

Je durft nee te zeggen tegen de dingen  

waar je geen energie van krijgt 

Je creëert een mindset om te gaan     

genieten in het hier en nu 

Je zelfvertrouwen krijgt een flinke  

boost  

Je hebt een leuke groep gelijkgestemden  

om je heen om je successen mee te vieren 

Je zit lekkerder in je vel en hebt meer energie 

Je bent trots op wie je bent en wat je doet 

Je sprankelt weer! 





 

UNIEKE METHODE 

In deze fase ga je naar jouw 

kern en vind jij jouw ritme. Ga 

naar binnen en ontdek jouw 

passie en energiebron, erken 

je krachten en formuleer 

jouw missie. Ontdek wat jij 

écht belangrijk vindt. 

FIND YOUR RHYTHM 
Ke(r)n Jezelf 

In deze fase leer je richting te 

geven aan je leven. Ontdek je 

verlangen en creëer jouw 

eigen plan om vervolgens 

waardevolle keuzes te maken 

die bij jou passen.  

CHOREOGRAPH YOUR LIFE 
Richting Jezelf 

In deze fase zet je stappen 

om te gaan genieten in het 

hier en nu. Experimenteer, 

leer, raak in flow en vier jouw 

successen. Ga van denken 

naar doen. Zet jouw keuzes 

om in actie en ga dansend 

door het leven. 

DANCE THROUGH LIFE 
Beweeg Jezelf 

De ‘Leef met Lef’-methode is onze eigen unieke methode om stapsgewijs inzicht en 

duidelijkheid te krijgen wat nou écht belangrijk is voor jou in jouw leven. Het helpt je om richting 

te bepalen en dus heldere keuzes te maken en om dit uiteindelijk ook daadwerkelijk in actie te 

brengen zodat jij blijvend kunt gaan genieten in het hier en nu. 

We komen allemaal spannende momenten tegen in ons leven. Uit eigen ervaring weten we dat 

je bij deze uitdagingen wel wat hulp kunt gebruiken. We hebben daarom gekeken naar 

bestaande coachmodellen, we hebben onze eigen life-changing momenten onder de loep 

genomen en we nemen de ervaring mee uit de coachgesprekken die we de laatste jaren 

gevoerd hebben. Dat heeft geresulteerd in onze eigen methode waarin duidelijk naar voren 

komt waar Dance Through Life voor staat en wat wij belangrijk vinden om echt te kunnen 

genieten in het leven. Om dansend door het leven te gaan.  

De ‘Leef met Lef’-methode bestaat uit 3 fasen. De eerste letters van de onderdelen per fase 

vormen de zin: LEEF MET LEF. Want met een portie lef wordt zoveel meer mogelijk! 



DYNAMISCHE LIVE DAGEN 

 

“ 

” 

Een veelzijdig 

programma waarbij 

alle aspecten elkaar 

versterken. Individuele 

aandacht met de 

kracht van samen. 

Tijdens de 6 inspirerende live dagen gaan we 

samen actief aan de slag. Daarbij is elke live 

dag gekoppeld aan een fase van de ‘Leef met 

Lef’-methode. Door deze dagen samen met 

andere deelnemers te beleven ontstaat 

connectie, waardoor je van en met elkaar 

kunt leren. 

Wij staan achter de kracht van samen het 

proces doormaken en dingen ervaren en 

doen. Samen inspireren we elkaar. 

INDIVIDUELE COACHING 

Gedurende de 6 maanden kun je een 

aantal persoonlijke coachsessies inplannen 

met één van onze professionele coaches. 

Deze coachgesprekken, met volledige 

aandacht voor jou, kunnen jou 

ondersteuning bieden bij het in praktijk 

brengen van jouw inzichten en opdrachten. 

Ook is er de gelegenheid om dieper in te 

gaan op de dingen die je tijdens het 

programma tegenkomt. De coaches bieden 

een luisterend oor en een stok achter de 

deur zodat jij echt een enorme groei inzet. 

 

 

Omdat wij geloven in de kracht van samen, 

is er een digitale community waar we 

elkaar, tussen de live dagen, ontmoeten. 

Zo delen wij kennis en inzichten met elkaar, 

zodat je tijdens het traject praktisch aan de 

slag kunt gaan met de verschillende 

stappen.  

Daarnaast vinden er regelmatig Q&A 

sessies plaats waar je vragen aan ons en 

aan elkaar kunt stellen. Zo houdt je elkaar 

scherp en gemotiveerd en doe je nieuwe 

inzichten op. 

ONLINE COMMUNITY 



 

Persoonlijke intake  
Om jouw leerbehoefte centraal te stellen 

Dynamische live trainingen  
Interactief, praktisch en impactvol 

Personal coaching  
Persoonlijke begeleiding tijdens het programma 

Online community  
Sta in contact met gelijkgestemden 

LOCATIE 

INVESTERING 

De live dagen zullen plaatsvinden in Utrecht, 

lekker centraal in het land. Omdat we een 

dynamisch programma hebben, maken we 

gebruik van meerdere locaties. Voordat de 

live dag zal plaatsvinden zullen we duidelijk 

communiceren waar je verwacht wordt en 

hoe dit te bereiken zal zijn met fiets, auto en 

openbaar vervoer.  

 

FISCALE REGELINGEN 

Als je een opleiding, coachprogramma of 

training voor je beroep of toekomstige   

beroep volgt, dan mag je uitgaven        

hiervoor, zoals lesgeld, onder bepaalde 

voorwaarden aftrekken als                        

persoonsgebonden aftrek. In 2021 zijn    

studiekosten nog aftrekbaar. Informeer bij 

de belastingdienst wat de mogelijkheden 

zijn voor jou. Ook zijn er werkgevers die 

dergelijke trajecten financieren, informeer 

wat daarvoor de mogelijkheden zijn bij 

jouw werkgever. 

Het ‘Leef met Lef’-programma van Dance 

Through Life is allereerst natuurlijk een    

investering in jezelf.  Jij zet hier stappen om 

jouw doelen en ambities te verwezenlijken. 

Dit gaat gepaard met een investering van 

tijd en energie om aan jouw persoonlijke 

ontwikkeling te werken. Samen zorgen we 

ervoor dat jij dansend door het leven gaat! 

Neem contact met ons op voor de              

financiële investering. Vraag een gesprek 

met ons aan!     



Onze missie is om met onze unieke ‘Leef met 

Lef-methode’ stoere individuen te begeleiden, 

om te ontdekken wat ze écht belangrijk 

vinden, om vol vertrouwen keuzes te maken 

en dit met lef daadwerkelijk werkelijkheid te 

maken. Met als resultaat genieten in het hier 

en nu, oftewel dansen door het leven.  
 

Genieten in het hier en nu is voor ons: 

genieten van de kleine dingen, een gevoel 

van vrijheid, balans tussen lichaam en geest, 

in een flow zitten en de regie nemen over je 

eigen leven.  

Via dynamische workshops en events dagen 

we je uit om je grenzen op te zoeken en te 

verleggen. Zodat je vol vertrouwen de 

stappen kunt zetten die voor jouw geluk 

belangrijk zijn.  We brengen mensen samen, 

omdat we geloven in de kracht van interactie. 

Ons doel is je inspireren om fysiek en mentaal 

in beweging te komen. Dit alles in een open, 

ontspannen sfeer waar je volledig jezelf kan 

zijn. 

DE TRAINERS & COACHES 

 

Mijn missie is om anderen 

het zelfvertrouwen en de 

energie te geven om uit de 

comfortzone te stappen en 

het beste uit zichzelf en het 

leven naar boven te halen. 

Je leeft maar één keer en 

waarom zou je er dan niet 

het beste van maken? Als 

docent heb ik veel ervaring 

met groepsdynamieken, 

ben ik creatief en voel ik de 

behoefte van anderen goed 

aan. 

MELONA BODO LIZA VEENBOER DENNIS VAN BERLO 

Mijn missie is om anderen 

inzicht te geven in gedrag, 

gevoel en gedachten om 

echt te gaan leven van 

binnenuit naar 

buitengewoon. Ik ben 

gecertificeerd NLP trainer & 

coach en familieopsteller. 

Daarnaast heb ik heb 15 jaar 

ervaring in de zakelijke 

dienstverlening, waarin ik 

verandertrajecten heb 

geleid, teams heb 

aangestuurd en gecoacht.  

Mijn missie is om mensen 

vol zelfvertrouwen door het 

leven te laten dansen. Door 

in beweging te komen en te 

blijven ontdekken wat er 

mogelijk is in het leven. Ik 

ben professioneel coach en 

heb een brede, NOBCO-

geaccrediteerde 

coachopleiding, afgerond. 

Ook werk ik graag vanuit  

Body & Mind Language, 

omdat je lichaamshouding 

heel veel zegt over je 

levenshouding. 



Een heerlijke 
inspirerende dag 

gehad. 

 

- TESSA - 

De dag was ontzettend leuk, in 
een ontspannende setting en 

veel flexibiliteit om te lachen, en 
om de diepte in te gaan. De 

trainers boden goede 
gestructureerde begeleiding. 

Dennis, Melona en Liza werken 
fantastisch samen en hebben 

ieder hun eigen expertises. 

FRANK Een inspirerende dag 
gehad met leuke 

mensen!  
 

- KELLY - 

Het heeft geholpen 
om mijn doel 

concreet te maken. 

- MIRANDA-  

De workshop was 
leuk en interactief! 

Het is prettig om de 
keus waarvoor je 

staat samen uit te 
werken. Het heeft me 
een duwtje in de rug 

gegeven. 

Deelnemer 

Het was een inspirerende, 
motiverende dag, waarbij je 

eigen grenzen verlegd worden! 
Er was een fijne, veilige sfeer 

waardoor iedereen de vrijheid 
voelde om zichzelf  te zijn. Een 

absolute aanrader!  

KIMBERLY 
Deelnemer 

Super!!! Hele variërende en 
relevante opdrachten. Super 

inspirerend en er werd echt een 
aangename sfeer gecreëerd. 

Mooi om te zien hoe snel 
iedereen zich durft bloot te 

geven zodra het gesprek wordt 
geopend door jullie. 

TASCHELNA 
Deelnemer  

www.dancethroughlife.nl info@dancethroughlife.nl 

http://www.dancethroughlife.nl
mailto:%20info@dancethroughlife.nl


Ben jij klaar om van start te gaan? Om nu 

echt moedige keuzes te maken zonder dit 

nog langer uit te stellen?  

Klinkt het programma als muziek in de 

oren en is dit precies wat jij nodig 

hebt? Meld je dan nu aan!  

Leer leven met lef 

Dance Through Life 
www.dancethroughlife.nl 
Info@dancethroughlife.nl 
06 44 353 173 
KVK: 71028315 

 

AANMELDEN 

 

Liever eerst nog even 

kennismaken? 

Vraag een gratis 

gesprek aan. 

AANVRAGEN 

Word lid van de Facebook community van 

Dance Through Life. 

Hier inspireren en motiveren we elkaar, in 

een open en ontspannen sfeer! 

Ontvang tips, tricks en positiviteit om 

stappen te zetten. En vergroot je netwerk 

met mensen die net als jij voor meer lef 

gaan! 

 

Community 

WORD LID 

https://dancethroughlife.nl/programma/
https://dancethroughlife.nl/droomlevengesprek
https://dancethroughlife.nl/programma/

