
Nieuw in het aanbod! !!
Zomerworkshops rond de thema’s erkenning en omgaan met veranderingen in je team!!
Laat jou deze zomer inspireren en herbron als leidinggevende met nieuwe inzichten, creatieve 
“hands-on” toepassingen en de mogelijkheid om jouw ervaring en expertise maar ook jouw vragen 
uit te wisselen met andere leidinggevenden!!!
Workshop “de kracht van erkenning”!!
Dag 1: Waarom is erkenning belangrijk en hoe kan het jouw team veerkrachtiger maken?!!
Gedurende deze dag gaan we aan de slag met volgende vragen: Wat is erkenning? Hoe !
werkt het? Welke effecten genereert het? Wanneer en hoe zet ik erkenning in om mijn team 
veerkrachtiger te maken?!!
Dag 2: Hoe kan ik als leidinggevende erkenning “injecteren” in mijn team?  
!  
Tijdens deze dag krijg je praktische tools en methodieken aangereikt die je dagdagelijks kan 
inzetten als leidinggevende om in en met jouw team aan de slag te gaan.!!
Ben je geboeid en geprikkeld door de kracht van erkenning en wil je jouw team laten sprankelen? 
Schrijf je dan nu in voor deze tweedaagse zomerworkshop via onderstaande link:!
www.neleverrezen.be/Zomeraanbod/DeKrachtVanErkenning!!
Datum:  03/07/14 en 04/07/14, telkens van 9u30 tot 15u30!
Locatie: in Hasselt (wordt meegedeeld bij inschrijving)!
Kostprijs: 399 euro (inclusief catering en hand-outs, exclusief BTW)!!
Schrijf je in voor 1 juli 2014? Dan krijg je vroegboekkorting en betaal je 349 euro (excl. btw) !!
De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer!
BE56 7512 0682 8288 op naam van Verrezen Nele (BIC: AXABBE22)!
Je ontvangt een bevestigingsmail indien jouw inschrijving definitief is.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.neleverrezen.be/Zomeraanbod/DeKrachtVanErkenning


!
Workshop “YES voor verandering!”!!
Dag 1: Wat betekenen veranderingen?!!
Gedurende deze dag gaan we aan de slag met volgende vragen: Wat is verandering? Wat 
betekent dit voor een team en wat is de impact? Waarom is veranderen belangrijk? Wat zijn de 
uitdagingen en valkuilen bij veranderingen? !!
Dag 2: Hoe pak ik als leidinggevende veranderingen aan in mijn team?  
!  
Tijdens deze dag krijg je een praktische gids aangereikt rond het vertalen van veranderingen in 
jouw team en gaan we aan de slag met jouw concrete veranderingsuitdagingen.!!
Ben je geboeid en geprikkeld door veranderingen en wil je weten hoe je hiermee kan omgaan als 
leidinggevende? Schrijf je dan nu in voor deze tweedaagse zomerworkshop via onderstaande link:!
www.neleverrezen.be/Zomeraanbod/YesVoorVerandering!!
Datum: 07/08/14 en 08/08/14, telkens van 9u30 tot 15u30!
Locatie: in Hasselt (wordt meegedeeld bij inschrijving)!
Kostprijs: 399 euro (inclusief catering en hand-outs, exclusief BTW)!!
Schrijf je in voor 1 juli 2014? Dan krijg je vroegboekkorting en betaal je 349 euro (excl. btw) !!
De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer!
BE56 7512 0682 8288 op naam van Verrezen Nele (BIC: AXABBE22)!
Je ontvangt een bevestigingsmail indien jouw inschrijving definitief is.!
!

http://www.neleverrezen.be/Zomeraanbod/YesVoorVerandering

