
Betreft: uitnodiging cursus ‘Doelen stellen’ ELNI  
 
Beste leden, 
 
Ellen Verstrepen, onder sommigen van jullie al bekend, 
is beauty- en communicatie-expert. Ze heeft een eigen 
zaak genaamd ‘ELNI’, die ze samen met haar man heeft 
opgestart. Haar hoofddoel is om mensen te helpen zich 
beter in hun vel te voelen. Naast haar beauty workshops 
geeft ze ook een aantal trainingen op vlak van 
communicatie. Ze biedt ons graag zo’n training aan. 
 
Zou je graag weten hoe je juist haalbare doelstellingen 
kan opstellen voor jezelf? Dan is deze digitale cursus 
zeker iets voor jou!  
 
Ellen heeft onlangs ook haar cursus ‘Wie ben ik?’ bij ons 
aangeboden. Je hoeft deze cursus niet gevolgd te 
hebben om aan deze te kunnen deelnemen. 
 
Inhoud van de cursus 
‘Doelen stellen’ 
In deze cursus leer je doelen maken en uitwerken, 
prioriteiten stellen en inzichten krijgen in wat voor jou 
belangrijk is.  
Doelen stel je om zelf je eigen leven in handen te 
nemen. Door te ontdekken wat je zelf wilt en dat uit te 
werken en in te plannen, en die doelen te behalen, ga je 
meer zelfzeker worden en in jezelf kunnen geloven. Je 
zelfvertrouwen groeit naargelang je steeds meer doelen 
gaat bereiken. Je gaat je huidige situatie analyseren en 
voor de toekomst doelen stellen. Zowel op persoonlijk 



vlak als op werkgebied en familiegebied, want alles 
hangt samen.  
Door zelf een doel te bepalen en er een actieplan voor 
op te stellen krijg je opnieuw een gevoel van controle 
over jouw leven.  
Wanneer je dit gaat combineren met nieuwe routines om 
je tijd zo optimaal mogelijk in te delen en te benutten, zal 
je je aan het eind van de dag beter voelen.  
Je zal niet meer het gevoel hebben van ‘ik ben de hele 
dag bezig geweest en ik heb niks gedaan’. Je wordt niet 
meer geleefd maar kiest zelf de richting waar je naartoe 
gaat. 
De cursus bestaat uit een digitaal werkboek en video’s. 
Aan de hand van verschillende oefeningen en een 
stappenplan ga je nieuwe inzichten krijgen en doelen 
stellen. 
 
Hoe gaan we te werk? 

1. Op maandag 18 januari 2021 ontvang je een e-
mail met een link en inloggegevens naar de filmpjes 
en het werkboek op de website van ELNI, samen 
met een woordje uitleg van lesgeefster Ellen. Er zal 
een aangepaste versie van het werkboek 
beschikbaar zijn in Word-formaat. Ook de filmpjes 
zijn zeer toegankelijk. Ze bestaan voornamelijk uit 
extra toelichtingen door Ellen. Er wordt geen extra 
beeldmateriaal getoond. 

2. Tot halfweg februari kan je de filmpjes en het 
werkboek op je eigen tempo doornemen.  



3. Heb je vragen? Stuur ze meteen naar Ellen door 
via e-mail, ze zal er je dan zo snel mogelijk op 
antwoorden.  

4. Op donderdag 18 februari 2021 zal een 
gezamenlijke online Zoom-vergadering plaatsvinden 
van 10u tot 11u. Hierin bespreekt Ellen de vragen 
die de deelnemers het meest gesteld hebben. Zo 
pik je ook nog enkele tips mee van anderen en is er 
de mogelijkheid om persoonlijk extra vragen te 
stellen aan Ellen. 

5. Na de cursus heb je nog gedurende een jaar 
toegang tot de filmpjes en het werkboek. 

 
Voor de gezamenlijke online vergadering is het 
aangeraden om het programma Zoom alvast te 
installeren op je computer, tablet of smartphone. Dit 
programma is volledig gratis en heel gemakkelijk in 
gebruik. Laat ons gerust iets weten wanneer je daar 
vragen over hebt of hulp nodig hebt om het programma 
te installeren. Ellen zal op woensdag 17 februari 2021 
tussen 20u en 20u30 een testmoment organiseren om 
Zoom uit te proberen. Ze zal jullie bij problemen zo goed 
mogelijk proberen verder te helpen. 
 
Hoe kan je inschrijven en betalen? 
 
1)Inschrijven 
Per mail kan dit naar: jeroen.maes@braille.be  
Gelieve het volgende bij je inschrijving te vermelden: 
–je naam 
–je mailadres 
De inschrijvingen worden afgerond op woensdag 6 
januari 2021. 

mailto:jeroen.maes@braille.be


 
2) Betalen 
Wij bieden deze cursus aan voor €20,00 per persoon. 
Inbegrepen in de prijs: 
Persoonlijk advies van Ellen via mail.  
De filmpjes en het werkboek die nog een heel jaar ter 
beschikking blijven. 
Gelieve dit bedrag over te maken op het volgende 
rekeningnummer: 
IBAN: BE16 0000 0778 6874 
BIC: BPOTBEB1 
 
Gelieve de volgende gegevens te vermelden bij de 
mededeling:    
“Je naam + online cursus ELNI ” 
 
De betaling alleen, biedt GEEN garantie voor je 
deelname. Enkel wie zich vooraf per mail aanmeldt, 
is effectief ingeschreven. 
 
Voorwaarden om deel te nemen aan onze virtuele 
activiteiten en/of Zoom-sessies: 
 
- Onze activiteiten zijn uitsluitend bedoeld voor 

aangesloten leden van de Brailleliga. Gelieve onze 
uitnodiging niet door te sturen aan derden. 

- Het is niet toegestaan om documenten, cursussen, 
audio-, video- of ander beeldmateriaal te verspreiden. 
Indien dit wel gebeurd, is dit een schending van de 
auteursrechten. 

- Het is niet toegestaan video- of beeldmateriaal te 
maken van een zoom-sessie en deze zullen dan ook 
nooit in het openbaar verschijnen. Het is niet 



toegestaan een zoom-sessie op te nemen of 
deelnemers uit te nodigen die geen link hebben met 
de Brailleliga. 

 
Stel alvast het doel om deel te nemen aan deze cursus. 
Schrijf je snel in! 
 
Het team van de dienst vrije tijd: Marie-Jeanne, Jeroen, 
Gaby en Steffie 
 
 
De Brailleliga verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw rechten en haar 
plichten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u 
vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kan u onze Privacy Policy raadplegen op 
www.braille.be. Om uw gegevens te raadplegen, aan te passen, te verwijderen of voor alle andere 
vragen, kan u contact met ons opnemen per post of via info@braille.be. 
Als u niet langer informatie wenst te krijgen van de Brailleliga, stuur ons dan een brief via de post of 
via info@braille.be.  
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