
Dennenbosweg 145

7556 CG Hengelo

T 074-2508623

www.de-lijn.nl

@AttieSchipper

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 vorige workshops...

Mini Symposium Erna Jans - Transactionele Analyse
"Zet de boel weer even op scherp."

Mini Symposium Marja Klaver - 
Gedoe in professionele samenwerkingsrelaties
"Energiek, prikkelend en uitdagend!"

Mini Symposium Yvonne Lemmens - Interactief vergaderen
"Een leuke en leerzame bijeenkomst, zeer toepasbaar in mijn werk"

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? Kijk op www.de-lijn.nl
Aanmelden kan via www.mini-symposium.nl  
volg ons op twitter.com/AttieSchipper

do. 12 nov.
15.30 - 18.00 uur

U I T n o d I G I n G 

Mini Symposium
Arnolda Posthuma
Recruiter Consultant, Trainer, Jobcoach

Tijd om te updaten!
Het inzetten van je Sweetspot als leidraad voor je resultaten

sweetspot



Het inzetten van je Sweetspot als 
leidraad voor je resultaten

Ruim 20 jaar geleden ben ik gaan werken als jobcoach binnen de 

verstandelijk gehandicaptensector. De functienaam “jobcoach” 

bestond nog niet eens en maatschappelijk waren er discussies of 

ieder mens wel in staat is om werkzaamheden uit te voeren. Het 

was toen praten als Brugman om een plekje te veroveren voor 

mijn cliënten. De rollen zijn ondertussen omgekeerd en bedrijven 

benaderen mij of ik nog iemand heb die past binnen hun bedrijf. 

Werken vanuit je Sweetspot betekent werken in een Flow.  

Wat houdt dit voor ú in en wat kan uw bedrijf hiermee? 

Je innerlijke drive vertelt je de weg. Je handelt als vanzelfsprekend, 

vanuit Hart, Hoofd en Handen. Ik noem het een transformerend 

persoonlijk ontwikkelingsproces. Wat  is er mooier dan met 

veel plezier werken en hierdoor groeien, zowel individueel als 

bedrijfsmatig. Iedereen heeft een Sweetspot en het is de kunst 

deze zijn werk te laten doen, zeker als je werkt als ZZP’er. 

Tijdens dit symposium ga ik met uw Sweetspot aan de slag!

Hoe match je de  Sweetspot van een sollicitant 

aan de Sweetspot van een bedrijf ?

Nieuw is de ontwikkeling om je personeel te recruiten via een 

bureau.  SalesUpdate heeft hier ervaring mee en graag deel 

ik mijn enthousiasme met u.  Onze visie is dat alle betrokken 

partijen voordeel moeten hebben van de deals die we sluiten. 

De Sweetspot van de sollicitant matchen aan de Sweetspot van 

een bedrijf geeft een stimulans aan ontwikkelingen en dat geeft 

veel meerwaarde!  De matches bij SalesUpdate bestaan met 

name  uit ZZP’ers die werken in verschillende branches. 

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

Arnolda Posthuma

Als je me vraagt wat ik leuk 
vind dan is dat heel veel. Het 

leven is voor mij een grote 
speeltuin, vooral op het gebied 

van werk. 

Ik ben Jobcoach, Recruiter 
Consultant, Trainer, Coach 

en organiseer reizen. Binnen 
dit speelveld heb ik studies 

gevolgd en heb mijn droom tot 
iets concreets en succesvols 
ontwikkeld. Ik deel graag met 
u hoe mijn Sweetspot voor mij 

werkt!. 

Arnolda Posthuma
Recruiter Consultant en trainer 

bij SalesUpdate
en Jobcoach bij Aveleijn
arnolda@salesupdate.nl

0620507044
www.arnoldaposthuma.nl 

www.salesupdate.nl  

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!

"Onze visie is dat alle betrokken partijen voordeel moeten hebben van de 

deals die we sluiten. De Sweetspot van de sollicitant matchen aan de Sweetspot 

van een bedrijf geeft een stimulans aan ontwikkelingen  en dat geeft veel 

meerwaarde!  De matches bij SalesUpdate bestaan met name  uit ZZP’ers die 

werken in verschillende branches. 

Arnolda Posthuma

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

12 november 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!


