U i t n o d i g i n g
Bezoekers van vorige workshops...
Mini-Symposium "Wat is je rol als leidinggevende bij een vergadering
in je organisatie?" door Dorien Huitink
"Dank dat je in een ongedwongen sfeer van verschillende disciplines
verhalen hoort"
Mini-Symposium "Gedoe in professionele samenwerkingsrelaties" door
Marja Klaver
"Super, Energiek, prikkelend, uitdagend!"
Mini-Symposium "Als je goed kijkt zie je zoveel meer" door Hans
Visschedijk
"Leuke middag. Goed georganiseerd en een prima spreker."

di. 24 nov.
15.30 - 18.00 uur

It’s all about happiness!

Mini-Symposium "Presenteren doe je zo" door Claus Brockhaus en
Britt van Uem
"Voor mij een Eyeopener. Bewegend beeld verteld een echt verhaal, ben
benieuwd naar de eigengereidheid van Claus en Britt"
Mini-Symposium "Microsoft Office als Tool voor communicatie en
inzicht" door Erwin Scheffer
"In zo’n korte tijd zoveel opgestoken!

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

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.

Mini Symposium
Ton Constandse
Training, Advies, Coaching

It’s all about happiness!
Geluk! De kranten staan er vol van. Het lijkt wel een hype.
Waarom is geluk en je gelukkig voelen zo’n belangrijk thema en
waarom is het voor ondernemers specifiek zo belangrijk?
Toen ik samen met Clara den Boer in 2012 het boek
Ondernemend Geluk maakte wist ik niet dat het zó leuk zou zijn
om er workshops over te geven en lezingen aan te wijden.

Meer weten?

Ton Constandse

Als je meer wil weten over de invloed van dat soms wat soft aandoende
begrip ‘geluk’, dan nodig ik je graag uit voor een van mijn interactieve

Ondernemend Geluk zou specifiek geschreven worden voor en

avonden over dat thema.

door ondernemers, maar tijdens het wordingsproces merkten

Ik geef een presentaties, ga in gesprek, laat filmpjes zien en zal je actief

we dat geluk erg afhankelijk is van de manier waarop wij als

betrekken in dát waar we graag over praten… geluk in ons leven en in ons

mensen ondernemend in het leven staan. We interviewden een

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

kleine 50 bekende en minder bekende Nederlanders. Tijdens

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

de ontmoetingen met onze gasten filmden we de interviews,

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

maakten we foto’s en vroegen we de geïnterviewden om zelf een

24 november a.s. Deze presentatie is een van de activiteiten, die we

artikel te schrijven. Na ongeveer een jaar hadden we voldoende

organiseren voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden.

materiaal om een boek en een DVD uit te geven.

U bent van harte welkom!
Ondernemend Geluk vraagt van je om te kijken naar je eigen
De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig kunnen

‘geluksfactor’. Die invalshoek levert interessante en verrassende

zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 in Hengelo.

informatie op. Zo ervaart Herman van Veen geluk anders dan
bijvoorbeeld Prof. Ruut Veenhoven die jarenlang de sociale
condities van menselijk geluk bestudeert heeft. Geluk inspireert
en maakt je bewust van de keuzes die je maakt of vergeet om te
maken.

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!

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

Ik werk sinds 1997 als trainer/
coach en procesbegeleider
voornamelijk met thema’s
rondom leiderschap en de
ontwikkeling van teams
in een breed aanbod van
organisaties. Mijn bedrijf
CONTACT – Training, Advies
en Coaching is gevestigd in
Almelo.
Ton Constandse
Trainer, Advies, Coach
Tel:0652041072
Website: www.contact-tac.nl
Webblog: https://contactton.
wordpress.com
Twitter: @contactton @
ondernemengeluk
Linkedin: http/nl.linkedin.
com/in/tonconstandse

