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Het is van iedere leeftijd en van iedere levensfase: persoonlijke ontwikkeling gaat altijd verder. Deze 
ontdekkingsreis begint bij jezelf leren kennen, weten wie je bent en waar jij van bent. Het levert je het 
allermeeste op als je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuzes en dus voor de ontwikkeling 
die jou uniekheid doet floreren. Hoe? Kijk maar naar de natuur. Tulp of appelboom, al het groen groeit 
naar het licht. Dat geeft energie om tot bloei te komen. En als dat groen goed is geworteld, anders wordt 
het nooit een sterk exemplaar. Zorgvuldig snoeien zorgt ook nog eens voor rijke bloei. Maak kennis met 
GROEI|SNOEI|BLOEI©, bewezen effectief programma voor persoonlijk leiderschap in werk en leven. Van 
kick-start tot next level. In gesprek met de makers: Yolanda van Dongen en Gea Zeilstra. 

We mogen de wereld weer in! Niemand komt hetzelfde uit het coronajaar zoals hij of zij erin ging. We hebben 
allemaal onze persoonlijke processen doorgemaakt. Wat wil je niet meer? Wat wil je behouden en wat heb je 
gewonnen tijdens Corona? Of ben je helemaal blanco? GROEI|SNOEI|BLOEI© helpt. Yolanda en Gea zijn het 
levende voorbeeld van hun eigen concept. Ook zonder coronajaar reflecteren zij jaarlijks op deze vragen met 
hun gezin, inclusief puberzonen. En ook  een tante van 80. En een neef die student is. Samen nemen zij de tijd 
om de vragen te stellen waar het in het leven écht om gaat. Waarvan krijg je energie en wat inspireert je? Wat 
wil je voor de komende tijd? Hoe kan je gaan staan voor wat voor jou écht belangrijk is? 

Beide werken al jaren met het inmiddels als merk gedeponeerde concept, met name in individuele coaching 
sessies en teamtrajecten. In de loop der tijd is het concept uitgegroeid tot een toegankelijk, verrijkend en 
eenvoudig programma. Eenvoudig ja. Maar niet simpel! GROEI|SNOEI|BLOEI© is meer dan een leidraad om 
met elkaar en met jezelf in gesprek te gaan. Veel meer. Het ontroert, maakt je sterk, scherpt je aan en houdt je 
gefocust. Je kunt zo ver en diep gaan als jij op dat moment wenst of nodig hebt. Je wordt uitgedaagd, maar je 
gaat niet over je grenzen, wel uit je comfortzone. Ga je voor het hele volledige ontwikkeltraject, dan ervaar je 
de verrijking van vierslagsleren. Yolanda: ‘Je gaat zowel individueel met je coach, als in een klein groepje aan 
de slag. Je krijgt opdrachten, voor je eigen reflectie en werkt samen met een buddy om mee te sparren en te 
spiegelen.’ Verschillende invalshoeken dus, en de opbrengst is voor iedereen anders.

Gea: ‘Ik kijk altijd naar iemands kracht en eigenheid. Iedereen doet ertoe en heeft iets unieks toe te voegen. 
Achteraf gezien deed ik dit ook al als kind. Opkomen voor de ander, kiezen voor het buitenbeentje.’ Dit is 
dan ook de basis van de samenwerking tussen Yolanda en Gea. Voor hun is GROEI|SNOEI|BLOEI© het 
resultaat van hun gedeelde missie: persoonlijke ontwikkeling toegankelijk maken voor iedereen. Yolanda: ‘Dat 
GROEI|SNOEI|BLOEI© bij iedere organisatie een centrale plek krijgt. En bij elk gezin op de keukentafel. Dat is 
onze droom en ook missie. Een eenvoudige weg naar duurzame persoonlijke groei gun je toch iedereen?’ 
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