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nieuwjaarsspeech 
GOEDE START VAN HET NIEUWE JAAR 

 
nieuwjaarsspeech geschreven door jouzelf  

voorgedragen aan jou door een dierbare 
 

 

 
 

Ben jij 
Bereid bij te dragen aan een bijzondere 
bijeenkomst, als eerste voor jezelf en 
daarnaast ook voor je mede-speechers  
en gasten. 
 

Wil jij 
Het voorbije jaar met respect afronden 
en met stimulerende eigen woorden het 
nieuwe jaar instappen. 

 
   

Een bijzondere gelegenheid om in goed gezelschap 
vooruit te blikken naar wat het komende jaar voor jou in petto heeft. 

 
 

Dat is waar we je met de Nieuwjaarsspeech 2019 toe willen uitnodigen. Om met aandacht stil te 
staan bij alles wat het voorbije jaar je bracht, en bewust de intenties te kiezen waarmee je het 
komende jaar tegemoet wilt reizen. En daar de woorden bij te vinden die jou kracht, richting en 
vertrouwen geven om te doen wat je in het komende jaar te doen staat.  
Door je eigen nieuwjaarsspeech te schrijven, en die vervolgens aan je voorgedragen te krijgen door 
iemand die je dierbaar is. 
 
Om je te helpen daarvoor de juiste woorden te vinden, organiseren we behalve de nieuwjaars- 
bijeenkomst zelf een speciale voorbereidingsdag. De bedoeling van de voorbereidingsdag is om er 
met enkele oefeningen en handreikingen voor te zorgen dat je de eerste regels van je speech op 
papier hebt. Een basis van waaruit je op eigen gelegenheid tot je uiteindelijke speech kunt komen. 
Je hoeft na de voorbereidingsdag alvast niet meer met een blanco papier of scherm te beginnen. 
 
De feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst (met bubbels) vindt plaats bij Ruimte voor Helden in het hart 
van Den Haag. In aanloop naar deze bijeenkomst vragen we je om zelf iemand uit te nodigen die 
jouw speech aan je voordraagt 
 
meer informatie 
We hebben de afgelopen 5 jaar steeds een Nieuwjaarsspeech georganiseerd. De laatste keren i.s.m. 
o.a. Bruno van den Elshout. Het komende jaar zullen we dat weer doen. Ergens in december 2018 
een voorbereidingsdag en medio januari 2019 de nieuwjaarsborrel waar de speeches feestelijk 
worden voorgedragen. Wil je op de hoogte gehouden worden, mail naar info@ruimtevoorhelden.nl. 

 

Ruimte voor Helden (1999) 
is een community voor het ontdekken, ontwikkelen en be-leven van het volle potentieel van mensen en 
samenwerkingsverbanden.  
Als community ontwikkelen en bouwen we Levendige Samenwerkingsverbanden. 
 
Yvonne Versteeg is arbeids- en organisatiepsycholoog, systemisch opsteller en bio-energetisch 
analytisch therapeut. Zij heeft jarenlang als (interim) directeur gewerkt in de dienstverlenende sector. Zij 
heeft zich verder ontwikkeld als coach, trainer, opsteller en begeleider van bijeenkomsten en 
veranderingstrajecten. Mensen omschrijven Yvonne als sprankelend en direct, zij (over)ziet wat passend 
is en brengt dit in contact en met humor in. 
 
Marc Verheij is van origine stedenbouwkundige en heeft veel ervaring als leidinggevende, 
projectmanager, coach en begeleider van intervisiegroepen en teams. Marc is gecertificeerd coach, 
systemisch opsteller en core-energetisch therapeut. Mensen omschrijven Marc als rustig en vertrouwd, 
hij brengt vanuit vertraging en reflectie, scherpte en actie. 
 

 


