NULPUNT Editie 5: 6 juli 2018
NULPUNT is een soort energie tankstation. Een moment om stil te staan, niet
meer, niet minder. Samen met collega’s of anderen in onze ‘nieuwe economie’
kun je er even bijtanken, wijsheid, energie en inspiratie opdoen en komen tot een
(her)nieuwe focus en richting, want in het NULPUNT is inzicht en essentie :)).

We organiseren de NULPUNT momenten met een open inschrijving, op een
vrijdagmiddag ergens in het land. En we organiseren het in-company, op een dag
naar keuze. Bijvoorbeeld als losstaand event, of als onderdeel van een
organisatie-ontwikkeltraject, team ontwikkelingsdag of tijdens opleidingstrajecten en management trainingen.

Een spreker, of de gastheer, deelt zijn of haar ervaringen 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 workshop georganiseerd door een de gastheer of spreker, of deelnemen aan
een workshop over de energie-gereedschappen uit de E-toolkit voor managers,
welke op de site vermeld staan.

NULPUNT Editie 5: 6 juli 2018
EDITIE 5: met Engbert Breuker, Henk Pieter Bouma en Marco Kooijinga
Op 6 juli zijn we in Noord-Nederland, in Den Andel. Onze host en gastsprekers
zijn Henk Pieter Bouma en Engbert Breuker van Pentascope en Marco Kooijinga.
Alle drie hebben zij op hun eigen wijze ervaring met de rol van inzicht en essentie
in organisaties, oftewel zij maken ook de ijsberg onder water zichtbaar! Zo is
Marco samen met zijn collega’s al een aantal jaren actief binnen zijn bedrijf met
het opstellen van projecten, waardoor zichtbaar wordt wat er op essentie niveau
speelt. Henk Pieter en Engbert hebben in hun werk als organisatie ontwikkelaars
altijd te maken met die ijsberg. Vaak is dat ook de expliciete vraag van
opdrachtgevers. Hoe krijgen we wat onzichtbaar is, maar vaak wel voelbaar, op
tafel. Na de inleidende lezing verzorgen zij ieder, naast het vaste NULPUNT
programma,
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‘onderwaterwereld’. Het programma op 6 juli is van 13.00 tot 17.00 uur, daarna
is er borrel om na te praten. Kosten voor deze NULPUNT middag zijn € 65,-.
Ben je nieuwsgierig, schrijf je dan snel in bij de stand of op de site!
Meer info en inschrijven: INSCHRIJVEN of ga naar www.nulpunt.biz
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. Zo maken we
een brug naar de nieuwe economie.
* 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.
Meer info en contact met NULPUNT: www.nulpunt.biz of 06-55100055 of a.reinders@s-sent.nl

