
Graag wil ik je uitnodigen om samen een beweging te 
creëren waarmee we sociaal-emotionele ontwikkeling 

voor iedereen toegankelijk maken.

Doe jij ook mee? 

 Steven
       de

 Lira



Mensen hebben behoefte aan verbinding, zeker in deze onzekere tijden. Door gebrek aan
Verbinding is het lastig om de juiste keuzes te maken. Kiezen wat bij je past is makkelijker en

gaat sneller als je kunt leren van de ervaringen van anderen. 

Wat wil ik gaan 
studeren? Welk 

beroep past bij mij? 

Ik vind het lastig 
keuzes te 

maken. Hoe pak ik 
dat aan?

Past deze functie

nog wel bij mij?
 

Hoe zou het
zijn als..

Hoe kan ik mijn ervaring en kennis inzetten?



50% maakt
de verkeerde 
studiekeuze

Ervaart 
keuzestress

  Onzeker over zijn inkomen en ontwikkeling

Geen gebruik van ervaring tussen generaties



Platform waar mensen uit verschillende levensfasen en contexten elkaar via micro-chatten ondersteunen 
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo helpen ze elkaar keuzes maken die beter bij hen passen. 

Fijn zo’n plek die 
veilig en

onafhankelijk is

Ik ben gelukkig 
niet de

enige met dit 
probleem

Kunnen klankbo
rden

met anderen d
ie 

onbevooroordee
ld

luisteren
en reageren

   Anderen helpengeeft me een gevoel  van waardering



Het ontbreekt mensen (te) vaak aan een gevoel van richting. Zeker in deze onzekere tijd, 
wordt dat probleem versterkt. Er is een grote behoefte aan echte verbinding. Onze 
missie, sociaal-emotionele ontwikkeling voor iedereen beschikbaar maken, is dan ook 
relevanter dan ooit.

Een veilig, inspirerend en lerend mentor-2-mentor platform waar mensen uit 
verschillende levensfases elkaar, door het geven van feedback en chat gesprekken, 
ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling zodat ze betere levenskeuzes 
maken (studie, carrière, gezondheid, relatie).

Sta je er voor open om hier eens over van gedachte
te wisselen? Neem dan even contact met me op.

06 412 547 50
steven@iseekme.com

www.iseekme.com
Mensen die iedere dag 10 minuten
investeren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling maken 
sneller de levenskeuzes die echt bij hen passen.

Klik op de link

    Die 10 min. gaan
   we ‘wegsnoepen’
 bij hun huidige social
  media gebruik.

mailto:steven@iseekme.com
https://iseekme.com/wp-content/uploads/Kennismaking-met-iSeekMe-1.pdf

