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Studiedag: Focus op goed genoeg
VOLZET
De studiedag wordt verplaatst naar vrijdag 17 september 2021. Alle deelnemers werden persoonlijk verwittigd.
Studiedag: Focus op goed genoeg
8h45
9h15
9h30
10h45
11h15
naar

Koffie en onthaal
Chris Van Dam: ‘Focus op goed genoeg’
Liesbet Boone: ‘Perfectionisme: een gave of vergiftigd geschenk?’
Koffiepauze
Erwin Thielemans ‘Verbindende Communicatie: een Zwitsers zakmes om het beste in jezelf en anderen

12h30
13h15

boven te halen.’
Broodjeslunch
Annick Jehaes ‘Je impact vergroten door authentieke keuzes te maken’

14h45
15h15
16h30

Koffiepauze
Dirk De Wachter‘De kunst van het ongelukkig zijn’
Afsluiting

Open aanbod – iedereen kan inschrijven
142 euro (inclusief BTW, vroegboektarief tot 15 oktober)
180 euro (inclusief BTW - normaal tarief van 15 oktober tot 15 november) Na 15 november kan je niet meer inschrijven.
Extra korting voor groepsinschrijvingen
bij 10 inschrijvingen
Keuze:
- één voucher voor een gratis plaats voor de studiedag in het najaar 2021
ofwel

- één voucher voor één van de losse workshops (zie overzicht in bijlage) of de 1-daagse opleiding
bij 20 inschrijvingen
Keuze:
- twee vouchers voor een gratis plaats voor de studiedag in het najaar 2021
ofwel
- twee vouchers voor één van de losse workshops (zie overzicht in bijlage) of de 1-daagse opleiding
bij 25 inschrijvingen
Keuze:
- drie vouchers voor een gratis plaats voor de studiedag in het najaar 2021
ofwel
- drie vouchers voor één van de losse workshops (zie overzicht in bijlage) of de 1-daagse opleiding
bij 30 inschrijvingen
Keuze:
- vier vouchers voor een gratis plaats voor de studiedag in het najaar 2021
ofwel
- vier vouchers voor één van de losse workshops (zie overzicht in bijlage) of de 1-daagse opleiding
BIjzonderheden
Er wordt een broodjeslunch voorzien !
Wil je iets noteren? Breng dan een pen en blocnote mee, want dit wordt niet voorzien door de organisatoren. We voorzien ook
geen plastic zakjes voor het boekenpakket omdat we inzetten op duurzaamheid en milieu.
GRATIS een boekenpak :
De kunst van het ongelukkig zijn, De Wachter, D.
In zijn nieuwste boek gaat Dirk De Wachter in op grote vraagstukken in onze maatschappij die ons leven bepalen, sturen of
veranderen, maar die ons vooral in contact brengen met de ander of met onszelf. Onze samenleving is er een geworden van
de hoogste pieken, van het steeds beter, verder en hoger. Wat erger is: we staan er bijna niet meer bij stil dat die pieken de
laagtes niet opvullen. We zien geen onderscheid tussen wat ons heel even gelukkig maakt en wat het leven echt zin geeft.
Maar hoe kunnen we dat onderscheid weer leren maken? Vanuit een constante verwondering leert De kunst van het ongelukkig
zijn ons om na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen.
Locatie
d’ Abdij
Baron Ruzettelaan 435
Brugge /8310 Assebroek
Flyer en programma van de studiedag
Het programma van de studiedag kan je binnenkort hier downloaden. Op deze manier kan je zelf kiezen of je een papieren
versie wilt of niet. Tijdens de studiedag ontvang je dit niet op papier omdat we inzetten op duurzaamheid en milieu.
Inschrijvingsvoorwaarden
Je inschrijving is definitief na betaling van de factuur. Er is geen terugbetaling mogelijk bij annulatie of bij niet komen opdagen.
Ben je verhinderd, dan mag een collega deze studiedag bijwonen in jouw plaats. In geval van overmacht kan de studiedag
uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
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