
"Waarom lid worden van 
HET DENKRUIM?" 

 
Je hebt 100 keer bedacht wat je nodig hebt, maar verdwaalt 
in het bos van "TRAININGS-AANBOD".
Je doet je werk, maar komt daarbij niet altijd goed uit de 
verf.
Je wijst liever naar een ander, omdat je niet de vinger op je 
eigen zere plek kunt leggen.
Je vindt het lastig om verantwoordelijkheid te nemen.
Je vraagt je dikwijls af waarom een ander wel succesvol is 
in het leven en jij niet.
Je loopt keer op keer in hetzelfde kringetje en komt niet 
vooruit.
Je bent het zat om alles alleen te moeten uitvogelen.
Je hoort jezelf klagen terwijl je liever actie zou willen 
ondernemen.
Je hoort jezelf zeggen: "ik moet dit, ik moet dat."
Je kunt niet met iemand zomaar even sparren zonder 
meteen in een hoekje te worden gedrukt, of een labeltje 
opgeplakt te krijgen.
Je geeft de ander de schuld dat jouw leven niet moeiteloos 
verloopt. 
Je hebt het gevoel veel ballen in de lucht te moeten houden.
Je hebt het idee dat je wordt geleefd.
Je gooit bij solliciteren je cv in het wilde weg overal 
makkelijk naartoe, en het levert je vervolgens niks op. 
Je hebt het gevoel dat je er niet toe doet...



Wat biedt Het Denkruim jou?

Zelf heb ik 5 jaar lang geworsteld om de juiste mensen om 
me heen te krijgen, voor jou ligt alles binnen handbereik in 
HET DENKRUIM. 
Het biedt je een community met gelijkgestemden, mensen 
zoals jij en ik. 
In de community van Het Denkruim kun je 24/7 je vragen 
stellen aan een exclusieve ondernemersgroep of sparren 
met andere leden.
Je kunt jezelf ontwikkelen tot een succesvol werknemer of 
ondernemer.
Je krijgt 'buddies" door het hele land, sparringspartners die 
jou begrijpen en misschien wel in hetzelfde schuitje zitten.
Je komt sneller in actie, waardoor je meer impact zult 
hebben in je werk/leven.
Je wordt lid van Het Denkruim en daardoor krijg 
je toegang tot alle waardevolle trainingen en workshops 
t.w.v. € 12.000,-
Je krijgt de ruimte om je eigen opleidingspad te kiezen en te 
volgen.
Op jouw tijd neem je de volgende stap onder het mom "niks 
moet alles mag".
Mijn visie op leren is verweven in HET DENKRUIM. Je gaat 
van anderen leren zonder dat je jezelf daarbij uit het oog 
verliest.  
Met behulp van een creatieve & lerende mindset gaan we 
op zoek naar JOU. 
Want alles wat je nodig hebt, zit allang in je!



Waar moet je als 
toekomstig lid aan voldoen?

Je bent vastgelopen en bent toe aan iets nieuws.
Je hebt al zoveel geprobeerd, maar HET nog niet 
gevonden.
Je wilt graag delen.
Je bent open en nieuwsgierig.
Je wilt graag een bijdrage leveren aan 
de community in Het Denkruim.
Je wilt graag groeien en ontwikkelen als persoon.
Je wilt ondernemer worden of groeien in jouw bestemming.
Je wilt meer balans in werk/leven.
Je wilt jezelf (blijven) ontwikkelen.
Je bent creatief of op zoek naar meer creativiteit.
Je hebt geen duizenden euro's 'over' om aan coaching en 
training te besteden.
Je wilt graag weten wat de wereld meer heeft te bieden.
Je bent in voor leren met FUN.



Wat ga je investeren?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag lid worden 
van HET DENKRUIM, maar alleen rondsnuffelen op de 
GRATIS pagina's? Je bent van harte welkom en je betaalt 
slechts eenmalig € 5,- (i.p.v. €7,50)
Als graag wilt sparren met andere leden en ondernemers in 
de community van HET DENKRUIM én je wilt toegang tot 
workshops en trainingen van level WORKER, dan betaal je 
maandelijks € 10,- (i.p.v. € 20,-)
Ben je er klaar voor om meer vanuit je hart te werken en te 
leren? Kies dan voor level PROFESSIONAL. Krijg toegang 
tot zowel de community als de levels WORKER én 
PROFESSIONAL voor slechts € 35,- p.mnd. (i.p.v € €70,-)
Ga je all the way, dan kies je voor level EXPERT. Je kiest 
dan de training die het beste bij jou past en gaat in zee met 
deze betreffende ondernemer. De training schaf je 'los'  an 
en betaalt daarvoor de prijs die is aangegeven. De prijzen 
zullen in dit level variëren. Als je een training hebt 
afgenomen in dit level, zul je life-time gratis toegang krijgen 
tot de offline events. Hoe cool is dat?

In 2019 bestaat Crioel 5 jaar, om dat te vieren zullen we 
gedurende het hele jaar een verrassend scherp aanbod 
presenteren. Na 2019 zullen de prijzen weer omhoog gaan, 
maar ... voor degene die nu instappen, zullen de kosten 
LIFETIME gegarandeerd worden op de jubileums-prijs 
waarmee je bent ingestapt.



Het voordeel om maandelijks te betalen is dat je meer 
controle hebt over wat je maandelijks uitgeeft. Het voordeel 
van een jaarabonnement maakt echter dat je nog meer 
voordeel krijgt.  
 
level WORKER:              1 jaar voor € 100,- * 
level PROFESSIONAL:   1 jaar voor € 350,- 
 
 
Profiteer van dit mooie aanbod. Als je nu instapt gelden 
deze prijzen LIFETIME, dus dat betekent dat je nooit tijdens 
jouw lidmaatschap met een prijsverhoging te maken zult 
hebben! 
 
Inschrijven kan op www.hetdenkruim.nl onder het kopje ilid 
worden. Ik spreek je gauw! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In 2020 zullen de oorspronkelijke prijzen weer gelden voor 
deelnemers die op dat moment instappen:  
€ 200,- | € 700,-  (resp. workerlevel en professionallevel) 
* je lidmaatschap opzeggen kan op elk gewenst moment.


