CASE STUDY
HET PROBLEEM

HET GEWENSTE RESULTAAT

• Niet goed weten welke kant ik op wil met mijn leven

• Leven en werken als digital nomad in het buitenland

• Omgeven zijn met de verkeerde mensen,
waardoor ik ongelukkig in het leven sta

• In contact komen met like minded mensen

• Mijn bijbaan niet meer leuk vinden

• Meer vrijheid

BEGINSTAND VOORAFGAANDE HET TRAJECT
Bijbaan als magazijnmedewerker, wonend in een studentenhuis en een eigen website.

DE GROOTSTE VERANDERING
Nick van A speren

Puur Mindset Academy

De grootste verandering is mijn manier van denken waardoor ik meer vrijheid heb gekregen. Hierdoor
heb ik 2 reizen naar Spanje gemaakt, waar ik als digital nomad heb geleefd en ga ik in oktober 2022 voor
onbepaalde tijd naar Bali. Ik ben met de juiste mensen in contact gekomen die mij verder kunnen
brengen dan waar ik nu sta.

info@puurmindsetacademy.nl

www.puurmindsetacademy.nl

CASE STUDY

HET BEHAALDE RESULTAAT

BEZWAAR VOORAFGAANDE TRAJECT

Nick was niet gelukkig met zijn woonsituatie.
Hij woonde in een studentenhuis samen met een
aantal andere mannelijke studenten waarmee hij
niet over zijn interesse voor persoonlijke
ontwikkeling kon praten. Ook was hij niet gelukkig
met zijn bijbaan. Hij wilde graag meer vrijheid en
zijn tijd zelf in kunnen delen en werken wanneer
het hem uitkwam.

TYPE PMA TRAJECT

Eind 2021 ben ik 3 weken naar het Spaanse Nerja
gegaan om te kijken hoe het digital nomad leven
zou bevallen. Dit heb ik in maart nog 3 maanden
herhaald op Tenerife en ik ga in oktober 2022 naar
Bali. Zonder de goede coaching van Jerik had ik
dit nooit gedaan omdat ik daarvoor liever in mijn
comfortzone bleef.

Puur Mindset Academy

Ik dacht dat het eerst financieel niet mogelijk was om een langere periode van huis te zijn.
Ik was echt ongelukkig met mezelf en mijn leven en bleef daarin hangen.

1 op 1 coachingtraject met Jerik

START EN EIND PERIODE TRAJECT
Oktober 2021 – juli 2022 (10 maanden)

QUOTE VAN NICK
“Leef met rust en geniet van het leven.”

info@puurmindsetacademy.nl

www.puurmindsetacademy.nl

