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Openingstijden:
ma-do: 9.00-17.00 uur
vr: 9.00-12.00 uur

Een bureau dat sinds 1984 actief 
is in de wereld van reclame, 
vormgeving en communicatie. 

Bezoekers van de vorige workshops

Mini Symposium Erwin Scheffer- Microsoft Office als tool
"In zo'n korte tijd toch zoveel opgestoken. Dankjewel!."

Mini Symposium Aike Borghuis - Je relatie met geld
"Prachtig! Ik heb hier veel van geleerd. Ontzettend interessant."

Mini Symposium  Erna Jans - Transactionele Analyse
"Veel waardering voor hoe het wordt gebracht. Heb veel geleerd, 
waarvoor dank!"

Mini Symposium Kris Linders - "De deuren in je hoofd open zetten"
"Voor ik de deur achter mij dicht doe, dank ik jullie voor het openen 
ervan!"

Mini Symposium Yvonne Lemmens - Interactie vergaderen
"Nuttige tips, levendige presentatie/Symposium; goede organisatie & 
leuk qua variatie in achtergronden van de deelnemers. Dank!"

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige 
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en 
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit, 
lezing of workshop verzorgen bij  DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper. 

Op de hoogte blijven? Meldt u aan via info@de-lijn.nl of 
volg ons op twitter.com/AttieSchipper

di. 19 mei
15.30 - 18.00 uur

U I T n O D I g I n g 

Mini Symposium
Lia van Loo

't Buitenlab

Ontdek de kracht van natuurcoaching  
Voor een frisse kijk van buiten!



natuurcoaching
natuurcoaching
Natuurcoaching biedt programma`s  voor groei van teams en 

professionals.  Het heeft een grote  meerwaarde tov coaching 

binnen vier muren.  Zelf eens ervaren vandaag?

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat contact met de 

natuur op verschillende niveaus op mensen positief inwerkt. 

Door letterlijk naar buiten te gaan en te zijn en je met afstand 

laten kijken naar de eigen vragen, houd ik de natuurspiegel 

voor.  Je komt zo sneller tot nieuwe inzichten en neemt stappen:  

NATUURLIJK!!   Zo ga ik verder.

Voor professionals.
Bezuinigen! Werkdruk!  Stress? Vind ik het werk nog leuk? 

Je hoofd loopt over, en nu? 

Natuurcoaching helpt je  jouw antwoorden vinden op deze  

en andere vragen .  

Voor HR medewerkers, leidinggevenden en directies
Het team werkt niet samen, doelen worden niet gehaald.  

Er is elke vergadering wel wat. Een team met allemaal nieuwe 

mensen en nu?

De natuur is een krachtig middel voor teambuilding.  

Bijvoorbeeld  om samen de visie van je organisatie te vinden.  

De samenwerking te verbeteren. Doelen te bereiken.

Na een korte uitleg doen we een aantal oefeningen met de 

natuur. 

Programma 
15:30 - 15:45 uur  Inloop 

15:45 - 18:00 uur  Namiddagsessie 

18:00 - 18:30 uur  De mogelijkheid om informeel na te praten

Lia van Loo ervaart zelf al 
jaren de rust en energie die 
de natuur haar geeft. Zij 
heeft  als coach van `t Lab, 
chemie tussen mensen 
de meerwaarde van het 
coachen in en met de 
natuur ontdekt. 

Mensen komen eerder tot 
de essentie en ontdekken 
hun eigen innerlijke 
wijsheid en kracht.  
Dit deelt ze  via  haar  
bedrijf  ’t Buitenlab. 

graag wil zij haar  passie 
en ervaring inzetten om in 
organisaties medewerkers  
 en teams te ontwikkelen 
voor het bereiken van 
optimale kwaliteit en 
prestaties.

natuur draagt bij aan 
herstel van stress, 
bevordert persoonlijke 
ontwikkeling / zingeving en 
zet aan tot beweging.

Lia van Loo 
Beethovenlaan 134
7442 Hg nijverdal 

      
06 39 85 39 44 

info@lia-lab.nl 
www.buitenlab.nl

www.lia-lab.nl

Het uiteindelijke resultaat:
• Voor individuele medewerkers: 
Meer rust, minder stress. Duidelijkheid wat je wilt en waar je staat. 
Hoe ga ik verder.

• Voor teams:  
Inzicht in teamprocessen. Daardoor ontstaat betere  communicatie,  
verbetert de werksfeer en samenwerking  in teams. 

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium op 

dinsdag 19 mei a.s.  Deze presentatie is  een van de  activiteiten, die we 

organiseren voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden.  

U bent van harte welkom!

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig 

kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan 

de Dennenbosweg 145 in Hengelo. 

Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt!

Het bijwonen van deze activiteit is voor u als

genodigde gratis. Wilt u een introducé (liefst

van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?

Dat kan, ook voor uw introducé is deelname

gratis. 

Aanmelding is eenvoudig!
Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/

Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!


