Nodigt u graag uit voor

Samen Anders Werken
16/11/2018 vanaf 15u30

Inspirerende namiddag met lezingen en doe-sessies voor
ondernemers, freelancers, …
• Geen mensen maar omgevingen werkbaar maken.
• Ruimte, Ritme en Rust bieden voor wie het nodig heeft.
• Volg je passie en je hart. Da’s makkelijk gezegd.
Afgesloten met een muzikale verwennerij, een drankje
en iets met netwerken of zo.

Programma:
Inclusie: Ruimte, Rust en Ritme vinden waar nodig.
16:00 Peter De Greef – Pjotr & Co:

“Peter & de wolf, een verhaal over eigenwijs samenwerken”

Werken aan inclusie is werken aan de kwaliteit van je bedrijf. Een denkoefening
over ecosystemen: hoe wat ons ‘stoort’ ook kan vertellen wat we missen. Hoe wat
de ene kan, dat wat de andere kan moet versterken.

16:30

Marijke Cornelis – Diversiteitsacademie
Het vinden en binden van de juiste talenten

Talent mislopen door onvoldoende af te stemmen op de diversiteit in het team,
is heel spijtig. We onderzoeken samen hoe een inclusieve werkvloer met een
diversiteitscultuur kan bijdragen aan een betere employee experience.

Omgeving: Geen mensen maar omgevingen werkbaar maken
Intermezzo Inge Hens – MiiLD
Inge komt als architect en ervaringsdeskundige het belang van de fysieke
omgeving bij stressreductie en het verhogen van het welbevinden toelichten. Ze
geeft concrete voorbeelden voor in jouw bedrijf, organisatie, school, …

Passie: Volg je passie en je hart. Da’s makkelijk gezegd.
17:30 Cathérine & Jan - Keuzekompas
“Zelfsturend leren en leven”

Een verhaal over hoop, geloof en vertrouwen. In het unieke potentieel van elk
kind. In de kracht van een droom en verlangen. In het leven van binnenuit. In
het zelfsturend vermogen van ieder mens.

18:00

An Dours - BlinkOut:

ASAMP – as soon as mindfully possible
‘Ik zou sneller kunnen werken, maar dan herken ik mezelf niet meer.’ OF ‘Uw
mails worden niet onmiddellijk maar wel met zorg gelezen.’ OF ‘Ik werk liever
hart dan hard.’ Een getuigenis over de reis van ‘moeten’ naar ‘mogen’.

Afsluiter: Receptie vanaf 18u30
Kapinga in concert om 19u

