4V INSPIRATIE ATELIERS

Geef je inzichten
een impuls
Voor actuele data;
zie website

www.vivento.nl

veiligheid

vertrouwen

verbinding

vrijheid

Hebben je inzichten en/of ontdekkingen een impuls nodig?
Wil jij blijvend gevoed worden in je persoonlijke

Benodigde investering

ontwikkelproces?

€ 225,- (excl.BTW) voor deelname per atelier (vanaf

Heb jij zin om regelmatig in verbinding met anderen

12.30 uur – 17.00 uur)*

op scherp te worden gezet?

€ 800,- (excl.BTW) voor deelname aan 4 ateliers

Verlang je eenvoudigweg naar waardevolle

* Is het jouw eerste kennismaking met Vivento of wil je een

ontmoetingen en/of nieuwe inspiratie?

introducee meenemen? Dan ontvang je op het eerste atelier

4V Inspiratie

ca. 50% korting (kosten: € 110,-)!

Wij hebben voor jou 10 jaar verbindingservaring en 4V

Meer informatie?

inzichten vertaald naar 4 prachtige middagen op inspirerende
locaties. Iedere middag vertrekken we vanuit en werken
we aan de onderlinge verbinding (lunch en creatieve
kennismaking). Vervolgens delen we onze (nieuwe) inzichten
vanuit de 4V bril, waarna jullie de ruimte krijgen om met

Bel Bram Beute op 06-21598756.
Direct aanmelden? info@vivento.nl.
Landhuis Hezenberg, Hezenberg 6, 8051 CB
Hattem

behulp van de vragen en opdrachten van en met elkaar te
leren. Na een afsluiting met perspectief is er ruimte voor
ontmoeting tijdens de borrel.

introdu
cee

Meld je aan voor inspiratie ateliers op www.vivento.nl

korting

4V Atelier Veiligheid

50%

4V Atelier Verbinding

Veiligheid als fundament en jouw invloed hierop

Verbinding; de meest cruciale succesfactor voor iedere

Veiligheid vraagt om balans tussen taakgericht vs.

organisatie

mensgericht werken

Jouw verbindingskracht en vermogen tot verbinden

Hoe kun jij leren leven met een voortdurende onbalans?

Verbinden geen doel op zich, maar een weg tot..?

Wat heb jij persoonlijk nodig voor een veilige (werk)

Hoe blijf jij effectief in verbinding met de ander en

omgeving?

bewaar je de balans?

4V Atelier Vertrouwen

4V Atelier Vrijheid

‘The speed of trust’: ontdek het vliegwiel van vertrouwen

Vrijheid vieren, vooral doen

vs. cirkel van wantrouwen

Groeien in keuzevrijheid tussen rust en resultaat,

Het leren ‘spreken’ van de 3 vertrouwenstalen

creativiteit en daadkracht, etc.

Hoe bouw je aan herstel van vertrouwen?

Wat houdt je gebonden en waar mis je de vrijheid of

Waarmee/waardoor en hoe ontwikkel jij meer

vrijmoedigheid?

zelfvertrouwen?

Hoe werk je aan meer vrijheid? Enne.. kan dat eigenlijk
wel?

