
 

DAG VAN 
DE 
INSPIRATIE

 

Wil jij erbij zijn? Meld je dan uiterlijk 6 maart aan via de volgende link:
AANMELDEN DAG VAN DE INSPIRATIE

19 MAART 2020
9:00 - 16:00
VOETBALVERENIGING JEKA
BEUKENLAAN 21, BAVEL
 

Let op: het aantal deelnemers per organisatie is beperkt. Definitieve deelname is op volgorde van
aanmelding. In de week van 9 maart ontvang je per e-mail een bevestiging en verdere informatie.

https://docs.google.com/forms/d/1AV9vVHzYKzPxG1RC5W0qtXFsZD7DAY1EcOfPBJwfM24/edit


 

 

 
 
 

14 boeiende & zeer gevarieerde workshops, verzorgd door specialisten uit de organisaties die
aangesloten zijn bij "het netwerk Grenzeloos Werken". Ook is er een doorlopend aanbod van
stands waar jij inspiratie kan opdoen. De workshops duren max. 1,5 uur en vinden plaats op

vaste tijden. Op de dag zelf kies jij bij binnenkomst welke workshop(s) je wilt bezoeken.
 

De aangesloten organisaties zullen deze dag ook beschikbaar zijn voor persoonlijke
netwerkgesprekken & het doornemen van vacatures. 

 
Meer informatie en inspiratie vind je in deze uitnodiging.

just for you
E E N  D A G  V O L  I N S P I R A T I E

W A A R M E E  I N S P I R E R E N  W E
J O U  D E Z E  D A G ?



Workshop Menu
 

'POSITIEF OUDER WORDEN'
ETZ | CEES

In deze workshop leer je dat ons emotionele 

brein, zonder dat wij het door hebben,

een bepalende invloed heeft op ons gedrag, onze

gedachten en gevoelens. Als je je hiervan bewust

wordt, ben je in staat meer vrijheid te ervaren.

'AAN WELKE KNOPPEN KAN JE DRAAIEN?'
BUAS & ETZ | SUZIE & TESSY

Aan welke knoppen kun je draaien?

In deze workshop staan we stil bij

de inhoud van jouw functie, de mate waarin jouw

talenten en interesses hierin tot uiting komen en

hoe je hierop invloed kunt uitoefenen.

'DENK ANDERS / VERANDER JE LEVEN'
BELASTING | JEROEN

Stoïcijnse Levenskunst: Wij, mensen, hebben het

prachtige vermogen om gelukkig te zijn ondanks

bijna alle omstandigheden en situaties. Als je kunt

denken, heb je alles wat je nodig hebt om je goed

te voelen. Maar het is belangrijk dat je deze ideeën

je eigen maakt.

'VOEL JE VITAAL'
RECHTBANK | NOORTJE 

Je kent ze vast wel, personen die bruisen van de

energie en vitaliteit! Alsof ze alles aankunnen. 

Maar wat is vitaliteit eigenlijk en waar is het van

afhankelijk? René geeft je inzichten en handvatten

om met jouw vitaliteit aan de slag te gaan.

'BEPAAL JE EIGEN KOERS'
KVK | JANNES

Zelfleiderschap plaatst je aan het roer van je 

eigen leven. Je ziet meer groeikansen en

maakt keuzes vanuit mogelijkheden. Je komt in

actie om jouw doel(en) te bereikten. Ruil je

comfort zone om voor je leerzone. Als je doet wat

je deed, dan krijg je wat je kreeg.

'HOE MAAK JE EEN HIP CV'
BRAVIS | SYTSKE 

Je cv is het eerste waar een werkgever naar kijkt,

gemiddeld 9 seconden. Een eerste indruk maak je

maar één keer. Hier krijg je tips en adviezen over

hoe je een modern cv maakt waarmee je een kans

op een kennismakingsgesprek vergroot.

'NOOIT MEER TE DRUK'
AMPHIA | TRISTAN

Leven in een tijdperk waarin een overweldigende

hoeveelheid informatie & activiteiten beschikbaar

is. Je moet keuzes maken in wat je kunt/wil doen.

Leer hier hoe je losbreekt uit de waan van de dag

en hoe dit meer voldoening/succes oplevert. 

'NO STRESS, NO GLORY'
BUAS | TESSY

Wij allen zijn uitgerust met een stresssysteem dat

ons dag in dag uit in staat stelt om goed te

presteren. Tegelijkertijd hebben we de neiging dit

systeem te overbelasten met chronische stress als

gevolg. Na deze quiz heb je een beter beeld van

de do’s en don’ts en je eigen invloed op stress. 



Workshop Menu
'LINKEDIN'
ETZ | ANNERIEKE & SUZANNE

LinkedIn; een belangrijk social media kanaal waar

je eigenlijk niet omheen kunt als je bezig bent met

je loopbaanontwikkeling. Hoe presenteer je jezelf

op LinkedIn? Hier krijg je tips & trics om je profiel

verder te professionaliseren. 

'FOODQUIZ'
IND | MARIEKE & BRENDA

Humor en delen van kennis over voeding en

vitaliteit. Alle zintuigen worden aan het werk

gezet. We gaan leren wat ons lichaam nodig heeft

om optimaal te functioneren, sport en beweging

én praktische adviezen.  

'ADEMWORKSHOP'
KVK | ANNEMIEKE

In deze workshop krijg je praktische tips aangereikt

om stress in je lichaam te leren signaleren en

verminderen. Je wordt middels

ademhalingsoefeningen uitgenodigd bewust te zijn

van wat er gebeurt in je lichaam, te vertragen en

spanning en stress los te laten.

ITEM

1. Speeddate met loopbaanadviseur

2. Professionele LinkedIn foto

3. De CV dokter 

4. Voeding & Vitaliteit

5. Kletspot

 

 

PRICE

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

 

Side Dishes
Tussen de workshops door -en in de pauzes- kun je terecht bij een van de stands van elke organisatie. Hier kun je

de mobiliteitsadviseurs vragen stellen over het werken bij de betreffende organisaties, functies en competenties.

Laat je inspireren door tips op het gebied van solliciteren.

 
 

 Let op: het aantal deelnemers per organisatie is beperkt. Definitieve deelname is op volgorde van
aanmelding. In de week van 9 maart ontvang je per e-mail een bevestiging en verdere informatie.

'FIT OP JE WERK'
POLITIE | DAMIAN 

Over het belang om fit te zijn op je werk. Maar

hoe fit ben je nu werkelijk? Door middel

van een stukje theorie en het invullen van een

vragenlijst, maar ook een (kleine) fysieke

fitheidstest krijg je meer inzicht in jouw werkelijke

fitheid. 

'TALENTMANAGEMENT'
DIENST TERUGKEER EN VERTREK | EVA 

Ken jij jouw talenten en maak je gebruik van al je

talenten in je werk? In deze workshop krijg je

inzicht in hoe je hier achter komt.  

http://goo.gl/forms/Moq8kT4oWLPNEHsa2

