
 

 

 

 

HET ONLINE VEERKRACHT PROGRAMMA 
 

Niemand hoeft het alleen te doen. Samen maken we het verschil. 

En samen is het ook leuker en kom je verder.  

Vandaar dat we onze krachten gebundeld hebben met Team Heartbeats, van mijn zusjes Daniëlle en Marlene 
Stiekema. Zij hebben namelijk met hun team een prachtig online Veerkracht Programma ontwikkeld. 

En aangezien wij erin geloven dat het verstandig is als je jezelf af en toe op 1 zet, biedt Texelgezinnen je dit 
leuke leerzame programma (ter waarde van €497,-) gratis aan. 

 

Om hiermee te kunnen starten is het belangrijk dat je jezelf eerst aanmeldt. 

Lees de onderstaande stappen eerst even goed door voordat je op de link klikt!  

 1. Klik straks op deze link:  https://academy.teamheartbeats.nl/payment?product_id=the-resilience-
road&coupon=VeerkrachtigTexel 

2. Je komt op de pagina waar je het programma kan 'kopen'. Dit hoef jij uiteraard niet te doen. Daarom hebben 
we al een 100% kortingscode voor je ingevuld. Dit staat bij couponcode.  

3. Vul je naam, adres, wachtwoord en bedrijf in  

4. Klik 2 x een akkoord vinkje aan. De eerste om te zorgen dat je de e-mails ontvangt die onderdeel zijn van het 
online Veerkracht Programma. De 2e om akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Wil je graag op de 
hoogte blijven van wat wij allemaal doen. Klik dan ook het derde vinkje aan voor de nieuwsbrief.  

5. Klik op "Aanmelden"  

  

Je komt dan direct in de online leeromgeving terecht.  

Als er wordt gevraagd om in te loggen, kun je dat doen met het e-mailadres en wachtwoord wat je zojuist hebt 
gekozen. 
Log je voor het eerst in vanaf een andere laptop, telefoon of tablet? 
Dan kun je opnieuw op de bovenstaande link drukken en op de knop "inloggen" drukken rechts bovenaan de 
pagina. 

Je kunt het programma in je eigen tempo volgen. Als reminder krijg je elke week een mailtje. En we zijn 
voornemens om eens in de twee of drie weken een koffieavond te organiseren, waarbij er ruimte is om kennis 
en ervaringen met elkaar uit te wisselen over één van de modules. 

We verwachten niet dat het nodig is, maar mocht je vragen hebben dan kun je die mailen 
naar info@texelgezinnen.nl. Dan helpen we je verder op weg. 

Heel veel plezier met het volgen van het programma, 

 
Veerkrachtige groet, Team Heartbeats en Team Texelgezinnen 


