DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 | Kasteel De Vanenburg - Putten

Congres | Leiderschap vanuit zingeving en spiritualiteit

Uniek congres voor jou als leider,
ondernemer, bestuurder, manager of
professional. Laat je meenemen om in een
persoonlijke relatie met God richting te geven
aan jezelf en je omgeving.

Flare Group:
“Wij geloven dat
er nieuw leiderschap
nodig is om organisaties
toekomstbestendig te
veranderen.
En dat begint vanuit je
eigen identiteit.”

Inspirerend en praktisch!

“Vernieuw jezelf en je organisatie
vanuit je relatie met God als basis.”
Zeven unieke inspirators:

Michael Mavromatis
Counsellor en ex-ondernemer

Tim Vreugenhill
Ondernemer en predikant

Ronald van de Molen
Organisatieadviseur

Menna de Jager
ondernemer, trainer en coach

Arie de Rover
Coach en spreker

Robert Daverschot
Dagvoorzitter en coach

Chris Boven
Coach en consultant

Congres | Leiderschap vanuit zingeving en spiritualiteit
Dit kun je verwachten
Jezus is onze belangrijkste Inspirator. We proberen
zijn lessen samen te brengen en concreet te
maken voor jou. We zorgen voor een heldere
vertaalslag naar jouw eigen praktijk door middel
van interactieve sessies en werkvormen.
Er is ruimte voor het delen van elkaars ervaring
en perspectief. Dit zorgt voor verbinding en een
concrete doorvertaling.
Impactvolle coaching na het congres
We vinden het belangrijk dat je je inspiratie
en inzichten ook echt in praktijk brengt. Onze
app zorgt ervoor dat dit congres een lange
impact op jou heeft, waardoor daadwerkelijke
gedragsverandering ontstaat.

Opbrengsten
• Nieuwe en scherpere inzichten in jezelf.
• Heldere uitdagingen om je persoonlijk
leiderschap vanuit je eigen identiteit verder te
ontwikkelen, te laten schitteren en zo anderen
te inspireren.
• Een nieuw vertrouwelijk netwerk.
Doelgroep
Leiders, ondernemers, bestuurders, managers en
professionals die zich willen laten inspireren om
in een persoonlijke relatie met God als christen
richting te geven aan zichzelf en hun omgeving.
Het is belangrijk dat deelnemers bereid zijn hun
eigen kwetsbaarheid te onderzoeken als basis voor
groei en ontwikkeling.

Praktische informatie
Datum:
Donderdag 26 september 2019
Tijd:
We starten om 9:00 en eindigen om 20:30.
Koffie, thee, frisdrank, lunch en een diner worden
verzorgd.
Kosten:
De stichting Flare IIG is een ANBI stichting.
Wij vragen een donatie van ten minste €395,- per
deelnemer, exclusief BTW.
Hiermee zijn alle kosten voor dit congres (inclusief
koffie, thee, frisdank, lunch en diner) gedekt. Ook is
de oprichting en start van Flare IIG als platform voor
de ontwikkeling van leiderschap en transformatie
hiermee bekostigd.
Na jouw aanmelding ontvang je een bevestiging en
informatie over de betaalwijze.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Vanenburg Group.

In een tijd waarin verandering de nieuwe
constante is geeft Flare je houvast om aan een
toekomstbestendige organisatie te bouwen.
Flare is een beweging voor leiderschap en
transformatie met als thuisbasis
Kasteel De Vanenburg.

Locatie:
De prachtige locatie Kasteel De Vanenburg nodigt
uit om te vertragen en vragen te behandelen waar je
in de hectiek van alledag vaak onvoldoende aan toe
komt.

Ga voor meer informatie en direct inschrijven naar:

flaregroup.nl

