Samen Scholen
met Vernieuwers
SERIE VAN 5 BIJEENKOMSTEN

focus en sparren in een doorgaande groep
met ondernemende vernieuwers

Ben jij

Wil jij

Een vernieuwer
Met aandacht en gecommitteerd bezig met
een project, een verandering, een beweging
in je organisatie, onderneming of de
maatschappij

De transformatie in jouzelf en om je heen
een extra boost geven?
Sparren, reflecteren, inspiratie op doen,
plezier hebben, spiegelen, verrijken?

Bijdragen aan jouw stukje wereld:
op jouw manier, gewoon vanuit jouw bijzondere zelf,
geïnspireerd, gecommitteerd, bevlogen!
Dat vraagt ook tijd en aandacht voor:
afstand nemen, relativeren, andere kant bekijken, belevenissen delen, lachen,
uitblazen, loslaten, opladen, moed en focus verzamelen.

Samen Scholen met Vernieuwers is een doorgaande groep die één keer in de twee maanden een
dag bij elkaar komt. Wij bieden de structuur en de bedding. Vooraf aan elke dag vragen we je een
korte reflectie te schrijven, zodat we kunnen inspelen op de thema's die op dat moment actueel
zijn. Daarmee laten we per dag organisch ontstaan wat er wil gebeuren, zodat aandacht krijgt
wat gezien, gehoord, ontdekt en ontwikkeld wil worden.
Data, contact en investering
We vragen € 600,00 excl. 21% BTW per serie van 5. Dit is inclusief lunch.
Op de 2e vrijdag van de volgende maanden van 9.30 – 17.00 uur.
2019: 8 februari, 12 april, 14 juni, 13 september en 8 november 2019.
2020: 14 februari, 10 april, 12 juni, 11 september en 13 november 2020.
Je kunt elk moment instappen. Je verbindt je voor een serie van 5 binnen 7 achtereenvolgende
bijeenkomsten. Voor meer informatie, neem gerust contact op.
Aanmelden kan via info@ruimtevoorhelden.nl
Ruimte voor Helden (1999)
is een community voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van het potentieel van mensen en
samenwerkingsverbanden. Als community ontwikkelen en bouwen we Levendige Samenwerkingsverbanden.
Yvonne Versteeg is arbeids- en organisatiepsycholoog, systemisch opsteller en bio-energetisch analytisch
therapeut. Zij heeft jarenlang als (interim) directeur gewerkt in de dienstverlenende sector. Zij heeft zich
verder ontwikkeld als coach, trainer, opsteller en begeleider van bijeenkomsten en veranderingstrajecten.
Mensen omschrijven Yvonne als sprankelend en direct, zij (over)ziet wat passend is en brengt dit in contact
en met humor in.
Marc Verheij is van origine stedenbouwkundige en heeft veel ervaring als leidinggevende, projectmanager,
coach en begeleider van intervisiegroepen en teams. Marc is gecertificeerd coach, systemisch opsteller en
core-energetisch therapeut. Mensen omschrijven Marc als rustig en vertrouwd, hij brengt vanuit vertraging
en reflectie, scherpte en actie.

info@ruimtevoorhelden.nl

06 24 548 748

www.ruimtevoorhelden.nl

