Tweelinck loopt lekker
In Groningen doet de herfst altijd
zijn intrede met de 4 Mijl. Dit jaar
alweer voor de 25ste keer. Tweelinck
zit nog maar op tweeënhalf jaar, maar
ziet duidelijke overeenkomsten in
aanpak: naar buiten, in actie,
prestatie en plezier, individueel en
met z’n allen.
Een kleurrijke herfst, Paul Passchier
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Recente projecten

Hardlopen

Begeleiding Strategische Coalitie voor de
Gemeente Groningen rond slagvaardige
dienstverlening (#nachtploeg zie ook rechts
hiernaast)

Er zijn vele perspectieven op hardlopen
- of running zoals Engelsen en sommige
Nederlanders zeggen. Voor de cynici
onder ons: het is een vorm van doelloos
uitsloven in afwezigheid van echte
Darwinistische uitdagingen.

Teambuilding voor BioMCN en VTH DEAL
(de laatste in samenwerking met Stichting
NOVO en het kerkje Nicolaas).
Diepenring Drijfverenwandeling voor
O2G2 en Alumnivereniging Psychologie
Procesbegeleiding voor de hoofden P&O
van het Interprovinciaal Overleg.
Debatleider voor Gezondheidscentrum
Lewensborg (Huisarts 2022) en
Werkmancollege (#wm0711 #zesjescultuur
en #socialmedia).

Speed Course Ondernemerschap voor
Martini Ziekenhuis, Hanzehogeschool en
IMC Weekendschool (zie hieronder).

Tweelinck is voor alle perspectieven,
maar wel in combinatie de ervaring zelf.
De straat op! In actie! Zoals met de
Nachtploeg voor de Gemeente Groningen,
de drijfverenwandeling Diepenring voor
teams en de coaching voor individuen. Er
is niets zo verfrissend als achter dat
bureau vandaan te komen.

Meer over recente projecten, zie Impressies

Meer over de Tweelinck aanpak, zie Introductie

Coaching voor ondermeer UMCG.
Externe profilering voor Alfa-college
Techniek onder andere in de
Puddingfabriek.

Prikbord www.twitter.com/tweelinck

Voor de meer spirituele mens is het
daarentegen een manier om in contact te
komen met het hogere. Dick Schwaab
werpt tegen dat het gewoon draait om
pepmiddelen in onze hersenen. Bram
Bakker benadert het praktisch; hij zet het
in tegen depressies. Dolf Jansen doet het
voor zijn eigen geluk, terwijl Usain Bolt
het plezier voor de toeschouwers
benadrukt.

Onderweg met Ondernemerschap
Na de 60 managers van het Martini Ziekenhuis, vertellen we met trots dat de Speed Course Ondernemerschap nu ook is ingezet voor
150 eerstejaars studenten Small Business en Retail Management van de Hanzehogeschool. In september heeft Tweelinck 10 docenten
wegwijs gemaakt in aanpak en materiaal zodat zij de training tijdens het introductieprogramma 2011-2012 konden verzorgen.
Met net zoveel plezier heeft Tweelinck een groep van 5 scholieren begeleid tijdens het blok Ondernemerschap van de IMC
Weekendschool. Het resultaat is de YouSane-stand op het Hereplein waar zij op 9 oktober – op ludieke wijze - de officiële 4 Mijl
merchandise verkopen. Voor een impressie, bekijk de YouSane-rap op Youtube en volg ze op Twitter.
Voor aanvragen, mail naar ondernemerschap@tweelinck.nl. Voor andere Tweelinck producten, zie Producten
Tweeënhalf jaar Tweelinck nieuwsbrieven wel voldoende geweest, druk dan op Afmelden

