Vlammen
Na een hete zomer vol
zon, zee en strand mag
Nederland weer aan de
slag. Tijd voor nieuwe
inzichten voor jou en je
team. In deze nieuwsbrief
aandacht voor drie
specials als impuls voor
een even vlammend
najaar.
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Specials

Perfect uit Balans

Ondernemerschap

In deze najaarseditie
presenteren we met trots
de nieuwe Perfect uit
Balans. Verder besteden
we aandacht aan
Ondernemerschap en de
Drijfverenwandeling.

De speed course [Perfect uit balans] is voor
mensen die - geïnspireerd door anderen - het
beste uit zichzelf willen halen. In balans zijn
doe je zelf. Perfect uit balans raak je van een
ander.

Speciaal voor mensen die een impuls zoeken
rond marktgerichte bedrijvigheid is er de speed
course [Ondernemerschap]. Onderzoek wijst
uit dat 5 karaktertrekken bij ondernemers sterk
ontwikkeld zijn. Denk aan de drang tot
concurreren en innoveren van mensen zoals
Steve Jobs en Mark Zuckerberg. In een
interactieve en resultaatgerichte setting
onderzoek je welke eigenschappen op jou van
toepassing zijn en met welke perfecte
tegenpool je een winnend team kunt vormen.

Perfect uit Balans

Specials zijn breed
inzetbare workshops voor
grote en kleine groepen.
Op verrassende wijze
worden nieuwe inzichten
opgedaan en vertaald
naar de eigen situatie. De
vorm benadrukt actie,
interactie en concreet
resultaat. Een speed
course is een special van
twee uur.
Een voorbeeld is de
speed course Perfect uit
Balans. Hierin worden
mensen uitgedaagd in
kaart te brengen wie ze
zijn, wat ze kunnen en
wat ze willen. Het doel is
een link te leggen met
mensen die andere
dingen kunnen en willen
(en ook soms anders zijn).
Ideaal als opmaat tot
samenwerken en
teambuilding.
Alle Producten en Specials

Van nature zoeken we verbinding met de
mensen om ons heen. Maar sommigen lijken
een brug te ver. Denk aan de revolutionair en
de machthebber of de blonde mevrouw en de
Marokkaanse jongen. Tegelijkertijd weten we
ook dat de grootste tegenpolen de meest
fantastische resultaten kunnen behalen. Denk
aan Mandela en De Klerk in Zuid-Afrika of
Willeke Alberti en Ali B. in Nederland.

Meer info.

Ondernemerschap (actueel voor Hanzehogeschool)

Drijfverenwandeling

Wie is jouw perfecte tegenpool? In een
(inter)actieve sessie van twee uur ga je naar
hem of haar op zoek. Naar de persoon die
soms jeuk geeft en die tegelijkertijd zeer
benijdenswaardige eigenschappen bezit.
Zakelijkheid of juist menselijkheid. Volharding
of flexibiliteit. Creativiteit. Humor. Etc.
Je beoordeelt jezelf en je tegenpool
op cultuur, karakter, vaardigheden en
drijfveren. Je ontdekt productieve verschillen
en verbindende overeenkomsten. Ten slotte
vindt je de klik in wat je van elkaar kunt
gebruiken. Ondertussen leer je wat over
Psychologie. En over jezelf natuurlijk! Bekijk
de promo voor een impressie.
Meld jouw groep aan op pub@tweelinck.nl

Geen behoefte om te vlammen, druk dan op Afmelden

De Groninger grachtengordel herbergt
herinneringen aan een groep eigenzinnige
mensen. Aan de Diepenring zijn sporen te
vinden van bijvoorbeeld Wubbo Ockels, Aletta
Jacobs, Bono, Pim Fortuyn, Herman Brood en
Kim Feenstra. De [Drijfverenwandeling] is
speciaal voor mensen die hun eigen zin en
ambities willen ontdekken. Vanzelfsprekend
moet je ook van (twee uur) fysieke beweging
houden.
Meer info.

Drijfverenwandeling (recent voor Gasterra)
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