NULPUNT Editie 4 van 2017
NULPUNT
Nulpunt is een plek waar je als leider of professional even stil kan staan bij waar jij met je bedrijf of project
staat. In het NULPUNT is inzicht en essentie :). Voor jou en anderen in onze ‘nieuwe economie’ is er een
carrousel van workshops en krijg je een organisatiereading*. Een Nulpuntmoment is eigenlijk een soort
energie tankstation en een moment om stil te staan, niet meer, niet minder. Je kunt er even bijtanken,
wijsheid, energie op en inspiratie opdoen en komen tot een (her)nieuwe focus en richting.
We organiseren de Nulpuntmomenten, op een vrijdagmiddag, elke keer op een andere plek door het hele
land. Het aantal deelnemers is maximaal 12. De host van de middag deelt zijn of haar ervaring met de
nieuwste manieren van werken en ondernemen. Daarna is er keuze uit verschillende workshops. Je kunt
een reading* over je werk en bedrijf krijgen, deelnemen aan een van de workshops over de energiegereedschappen uit de E-toolkit voor managers, of in een dialoog verder in gesprek gaan met de host.
De ontvangst is om 13.30 uur en we starten om 14.00 uur. De kosten zijn € 45,-

EDITIE 4

8 DECEMBER: met INEKE VERDONER in Amersfoort 

INSCHRIJVEN

Op 8 december zijn we in Amersfoort. Onze host en gastspreker is Ineke Verdoner, zij werkt als zelfstandig
ondernemer vanuit haar bedrijf Heart inCompany. En sinds 2015 bij de Stichting Jeugd Noord Veluwe als
facilitator voor de transformatie binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in 5 gemeenten. Na de
inleidende lezing is er een carrousel van workshops.

Waarom NULPUNT er is
De nieuwe economie kan wel een katalysator gebruiken. Door jouw potentieel te kennen en je eigen
wijsheid in te zetten, ben je een katalysator. Doordat we dit op de Nulpuntmoment samen doen, zijn we
een krachtige katalysator en maken we een brug van de oude naar de nieuwe economie.
Meer info vind je op: www.nulpunt.biz
* Een reading is een beschrijving van de energie en geeft inzicht in de essentie van je project, je doelen en de stappen
die je nu kunt zetten. Het is een waardevolle en beproefde methode in organisatieontwikkeling en tijdens trainingen.

Contact met Nulpunt: www.nulpunt.biz of 06-55100055 of a.reinders@s-sent.nl

