HAAL ‘T MAXIMALE UIT JEZELF EN JOUW TEAM

PROEFTUIN

Veerkracht, wijsheid, vitaliteit en succes … samen!

Wij geloven erin dat je verlangen en doelen het startpunt zijn om het maximale uit jezelf en jouw team te
halen. Ons verlangen is dé motor voor de ontwikkeling van ons unieke talent gedurende ons leven. Het brengt
je kwaliteiten in beweging en zo groeit er actie van binnenuit. Daarmee haal je het maximale uit jezelf en je
team.
Wij leven en werken hier al jaren naar. Met zoveel resultaat en positieve energie dat wij anderen uitnodigen dit
ook te doen. Door samen te werken aan en te ervaren hoe je met heldere taal, een vitaal lichaam en jouw
specifieke rol geïnspireerd jouw werk en leven een boost geeft. Dit draag je als vanzelf over aan je omgeving,
jouw team. Resultaat: maximaal plezier en succes. Juist in deze tijd waarin hoge verwachtingen, stress en
werkdruk veel van ons vragen is dit essentieel.
Tijdens onze Proeftuin op 4 juni 2018, in aanwezigheid van Rita van Rijnsoever, verkennen wij graag samen
met jou hoe je het maximale uit jezelf en jouw team haalt. We reiken je essentiële elementen aan die direct
invloed hebben op jouw veerkracht, vitaliteit en succes. Vanuit een nieuwe, unieke, verfrissende en treffende
invalshoek en een ervaringsgerichte benadering.
Wij zijn expert in persoonlijk leiderschap, vitaliteit & veerkracht, communicatie & samenwerking in
organisaties. Sinds 2002 met Human Impuls en daarvoor als (HR) manager. Wij hebben een persoonlijke en
betrokken benadering en een hands-on aanpak.
Rita van Rijnsoever is landelijk expert op het gebied van fysieke, vitale levenskracht en de interactie tussen
mensen in (werk)relaties. Je diepste verlangen, talent en gezondheid staan in haar werk centraal.
Je bent van harte welkom op 4 juni 2018 van 9.30 tot 12.30 uur op onze locatie Zuiddijk 62 in Langeweg.
De investering voor deze proeftuin is € 150,-, exclusief BTW. Aanmelden kan door een email te sturen naar
info@humanimpuls.nl.
Met vriendelijke groet,
Monique, Anika

