
Een Brené Brown Training door Mariska Cornelissen

Bezorgt je perfectionisme je meer stress dan je lief is? Sla je door 
in je hang naar controle? Schiet je snel in een kramp? Werk je hard, 
maar kom je toch niet vooruit? Knaagt er ergens het gevoel dat je 
meer kan, maar dat het er op de een of andere manier niet uitkomt? 
Doe dan mee aan de 3-daagse Training The Daring Way™-Intensive. 

In deze training leer je hoe je je ongezonde perfectionisme en 
ander zelf-saboterend gedrag los kan laten en je in je authentieke 
kracht kan komen. 

Hoe? Je gaat aan de slag met de methode The Daring Way™, dé 
methode van Brené Brown en dus wetenschappelijk onderbouwd. 
Dit unieke programma heeft Brené Brown ontwikkeld op basis van 
haar jarenlange onderzoek naar thema’s als kwetsbaarheid, 
schaamte, moed en authenticiteit.

Wat kan je verwachten?
De training The Daring Way™-Intensive biedt het volledige 
officiële programma dat Brené Brown heeft samengesteld. 
Dit programma bestaat uit 12 onderdelen die je je 
gedurende 3 dagen eigen maakt met hoofd, hart en handen. 
Daarvoor maken we gebruik van exclusief videomateriaal, gaan 
we aan de slag met praktische oefeningen en werken we met een 
prachtig mooi vormgeven werkboek die jij mee naar huis neemt 
om ook na de training geïnspireerd te blijven. Het zijn intensieve 
dagen waarin je veel verhalen deelt en van elkaar ontdekt dat je 
niet de enige bent. Tijdens deze 3-daagse werk je aan je persoonlijk 
leerdoel en word je geprikkeld om naar je kern te gaan en helder 
te krijgen wat jouw imperfecte authentieke ik is en van daaruit met 
moed het leven aan te gaan.
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Jouw winst
Na de 3-daagse training The Daring Way™-
intensive heb je het volgende geleerd:
• hoe je kunt leven en werken vanuit je 

authentieke zelf,
• hoe je je vertrouwen in jezelf vergroot, 
• hoe je vanuit je kwetsbaarheid je eigen 

kracht kan versterken,
• hoe (zelf-)compassie en empathie de supporters in je leven worden,
• hoe schaamte je kan belemmeren in je leven en werk,
• hoe je je schaamteveerkracht kunt laten groeien,
• én hoe je bovenstaande kunt vasthouden na de training. 

Voor wie?
De training is voor iedereen die graag de regie terug wil in zijn leven 
en er klaar voor is om vanuit zijn imperfecte authentieke ik te leven. 
People-pleasers, perfectionisten, grenzelozen, uitstellers, ja-knikkers, in-
schulp-kruipers, muurbloempjes én cool faces die op zoek zijn naar echte 
verbinding met anderen én zichzelf en die vanuit hun hart willen leven, in 
plaats vanuit angst en onzekerheid, zijn van harte welkom.

Over Brené Brown
Brené Brown is hoogleraar aan de 
Universiteit van Houston en heeft op basis 
van haar onderzoek naar thema’s als moed, 
authenticiteit, schaamte en kwetsbaarheid de 
methoden The Daring Way™, Rising Strong™ 
en Dare to Lead™ ontwikkeld. Brené Brown 
is bekend van de boeken ‘De moed van 
Imperfectie’ en ‘Kracht van Kwetsbaarheid’. 

Haar 2010-TEDx Houston-talk “The Power of Vulnerability” staat in de top 5 
van meest bekeken TED-talks ter wereld met meer dan 30 miljoen views.



Over Maris
“Hoi, ik ben Mariska Cornelissen en kijk ernaar 
uit om je te begeleiden tijdens de training The 
Daring Way™-intensive. In 2014 ben ik door 
Brené Brown en haar team opgeleid om de 
coach- en trainingsprogramma te geven die 
Brené ontwikkeld heeft op basis van jarenlang 
wetenschappelijk onderzoek. 

Sindsdien begeleid ik met veel plezier als 
gecertificeerd The Daring Way™- en sinds 2018 ook als Dare to Lead™-
facilitator mensen, teams en organisaties in de moed van imperfectie 
en in de kracht van kwetsbaarheid in coachingstrajecten, trainingen en 
workshops. Ook geef ik presentaties over moed en hoe je de moed erin 
houdt. Perfectionisme is steeds minder mijn drijfveer, bijdragen aan iemands 
ontwikkeling en aan een open communicatieklimaat in organisaties des te 
meer!” 

Duur
De training The Daring Way™ - Intensive bestaat uit 3 dagen van 9.00 – 17.00 
uur. Voorafgaand aan de training vindt een telefonische kennismaking en 
een schriftelijke intake plaats. Om de nieuwe opgedane inzichten goed te 
laten inslijten, loopt naast de 3-daagse training ook een online programma, 
waarin de deelnemers online verslag aan elkaar doen van leven volgens The 
Daring Way™ in de praktijk.
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Data en locatie
Op indemoedmetmaris.nl vind je de actuele trainingsdata.
Locatie: Villa Xaverius in Driebergen, een voormalig nonnenklooster. 

Investering 
De kosten voor deze 3-daagse training bedragen €875,- per persoon 
exclusief 21% BTW. Daarin zijn inbegrepen de kosten voor de 
trainingsmaterialen en thee/koffie en lunch.

Meld je aan
Meld je aan via het aanmeldingsformulier 
op de website: indemoedmetmaris.nl

Je kunt ook bellen of mailen:
Tel: 06-46614788
Mail: info@indemoedmetmaris.nl

Certified Daring 
Way™ facilitator obv 

onderzoek Brené 
Brown
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