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Feminiene Autonomie en Ondernemerschap.

Voor mensen die hun feminiene kracht succesvol willen inzettenVoor bedrijven die winst willen maken door hun
feminiene potentieel

Waarom dit programma?
Vrouwen dringen nog maar mondjesmaat door tot de top. Bedrijven die bewust streven naar meer vrouwen in hogere
posities zijn niet altijd succesvol. Bij vrouwen groeit het besef dat zij zelf de sleutel zijn tot verandering.
De carrièreontwikkeling van vrouwen is hiermee in een nieuwe fase beland. Een fase waarin behoefte is aan meer
zelfreflectie en vrouwelijk zelfbewustzijn. In dit programma word je uitgedaagd om deel te nemen aan een avontuurlijke
reis naar je oorspronkelijke feminiene kracht.
Alle mensen hebben zowel een mannelijke kant als een vrouwelijke kant. Er zijn dus ook mannen die beter gebruik
kunnen maken van hun feminiene kracht. Wie wil nou niet effectiever functioneren en gebruik maken van al zijn of haar
talenten?
Waarom zou je deelnemen?§
Omdat je jezelf wilt blijven ontwikkelen.
§
Omdat je succesvol(ler) wilt zijn, door ook gebruik te maken van je feminiene kracht. !

§
Omdat je wilt doorgroeien naar een hogere, of meer invloedrijke positie.
§
Omdat je op zoek bent naar een programma met diepgang, en geen kunstjes of trucjes wil leren.
§
Omdat je wel houdt van innovatieve trainingen.
§
Omdat je overtuigd bent dat zowel mannen als vrouwen groeimogelijkheden hebben als ze beter gebruik maken van
(hun) feminiene kracht. &lsquo;Bedrijven met een hoog percentage vrouwen in de top presteren financieel beter dan
bedrijven waar vrouwen slecht vertegenwoordigd zijn in het topmanagement, zo blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse
bureau Catalyst.&rsquo; (The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. Catalyst,
2004.)Hoe ziet het programma eruit?
De thema&rsquo;s uit het eeuwenoude verhaal: &lsquo;Het meisje zonder handen&rsquo;, lopen als een rode draad
door het programma.
In dit verhaal komen alle universele feminiene krachten aan bod. Je zult ervaren wat de toegevoegde waarde hiervan
kan zijn.
Kennismakingsavond. De reisgenoten
Opmaat naar onze gezamenlijke ontdekkingsreis.
Dag 1. Het pact met de duivel
De rol van de vader en een ontmoeting met onze schaduwkant, het innerlijke kleine meisje.
Dag 2. De Koninklijke tuin
Een vrouwelijke dag over onschuld afleggen en &lsquo;verboden&rsquo; dingen doen.
Dag 3. Het wisselkind
Innerlijke ambivalentie en dilemma&rsquo;s in onszelf en onze omgeving. Verantwoordelijkheid nemen en het
aanvaarden van de gevolgen daarvan.
Dag 4. Hier woont iedereen in vrijheid
Eenzaamheid als loutering en voorwaarde voor persoonlijke groei.
Dag 5. Het doek valt open
Terug in de wereld, balans en het juiste perspectief. Doelen stellen en besluiten nemen.
Deze investering in je persoonlijke ontwikkeling (en dus aftrekbaar van de belasting, of declarabel op het werk!) bedraagt
&euro; 2.495,- exclusief BTW. Dit is inclusief syllabus, lunches, koffie, thee, het afscheidsdiner en één overnachting.
Het is ook mogelijk het programma in-company of op maat te organiseren. In dat geval stellen we de inhoud, de
tijdsbesteding en de prijs in overleg vast. Informatie en aanmelding
We geven je graag meer informatie. Neem voor een oriënterend gesprek contact op met:
http://www.zingeving.info
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Drs. Pam Leenheers MBA; T: 06 25527550, pam@zingeving.org, www.zingeving.org
Ir. Matti Baggerman; T: 06 54223891, info@delfini.nl, www.delfini.nl
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