Geachte relatie,
Bedankt voor uw aanmelding voor onze Inspiratiedag op 1 juni in schouwburg
De Doelen in Rotterdam. Het wordt een dag waarop neuropsycholoog Erik
Scherder en cabaretiers Rob Urgert en Joep van Deudekom u meenemen in
een bijzonder programma waarbij u enkel nieuwe dingen meemaakt, nieuwe
talenten ontmoet en tot nieuwe inzichten komt.

De dag
waarop je
anders gaat
denken
Erik Scherder Neuropsycholoog
Is bekend van de ‘Wereld Draait Door’. Hij vertelt op enthousiaste en
humoristische wijze hoe uitdagingen uw hersenen laten werken en groeien.

De dag
waarop je jezelf
niet meer voor
de gek houdt
Rob Urgert & Joep van Deudekom Cabaretiers
Zijn o.a. bekend van De Kwis met Paul de Leeuw. Zij haken in op Erik
Scherder. Samen laten ze zien dat onze keuzes vaak helemaal niet zo
zuiver en weloverwogen zijn als we soms denken. In deze mentale
achtbaan gaat u ontdekken hoe uw hersenen u voor de gek houden
en hoe u dat voortaan kunt voorkomen.
John de Wolf Voetballegende en boegbeeld vijftigplussers
Oud-profvoetballer John de Wolf: “Vooroordelen over ervaren werknemers
zijn hardnekkig en het bestrijden daarvan is een zaak van een lange adem.”
Slaagt hij erin vooroordelen weg te nemen en u zelfs te motiveren?
Leontien van Moorsel Wielerkampioene en ondernemer
Interactieve lezing door Leontien van Moorsel met haar unieke
levensverhaal. Hoe zij van viervoudig Olympisch kampioene, meervoudig
wereldkampioene, sportvrouw van het jaar, zichzelf ontwikkeld heeft tot
succesvol zakenvrouw. Passie is haar drijfveer en dat zult u merken!
Programma
13:00 – 13:30
Inloop en ontvangst.
13:30 – 13:40 	Opening door oud-profvoetballer John de Wolf: weet hij u te
motiveren?
13:40 – 14:30 	Interactieve lezing door Leontien van Moorsel met haar unieke
levensverhaal.
14:45 - 16:00 	Theatershow ‘The Manipulation Game’ met Erik Scherder, Rob
Urgert en Joep van Deudekom.
16:00 – 17:00 	Netwerkborrel. Ontmoet nieuwe talenten voor uw organisatie
en andere waardevolle relaties binnen en buiten uw branche.
Graag tot ziens op de dag van de nieuwe ontmoetingen.

De dag
die je niet missen mag
MEER WETEN?

#INSPIRATIEDAG

