Bas Westerweel
“Ik heb een sterk vermoeden dat een bedrijf een
hart heeft.

Zo’n onvermoeibaar,
immer stuwend orgaan.
Klopt dat? Hoe dan? Waar dan?
En als dat klopt, kan het ook stoppen?”
Bas Westerweel
Bas Westerweel kreeg vorig jaar, geheel onverwacht, een hartstilstand op het voetbalveld.
Nu vijf bypasses later nodigt hij u op geheel
eigen wijze uit om na te denken over het hart in
uw organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je dicht
bij je eigen talenten en kwaliteiten blijft. Hoe zie
je talent in een ander en waar zit het kloppend
hart van een organisatie?
Bas vertelt zijn verhaal met een grote kennis
van zaken, een vleug humor en een snufje wijsheid en neemt u mee op de zoektocht naar het
kloppend hart van uw organisatie.

Over Bas Westerweel
Bas Westerweel werkte voor radio en
televisie.
Hij presenteerde o.a. De Sleutels van Fort
Boyard, Klokhuis, Duel over de grens en TopPop.
Was creatief directeur van kinder- en jongerenmarketing Keesie, SublimeFM en DierenPark
Amersfoort.
Momenteel is Bas oprichter en medeeigenaar van Knyfe Ealdormann; een creatief
adviesbureau dat mensen en organisaties helpt
met het ontketenen van talent en leiderschap.
Van organisaties, teams en individuen. Met als
doel om mensen gelukkiger te maken en organisaties effectiever en genereuzer.

Deze uitnodiging
vertegenwoordigt
een waarde van
100 euro

Entreebewijs
Deze persoonlijke voucher wordt u aangeboden
door uw gastheer:

Datum en locatie
Datum: dinsdag 12 juni 2018
Locatie: CineCity, Spuikomweg 1 te Vlissingen

Programma
Ontvangst: 			
Bas Westerweel: 			
Ontmoeten en communiceren

15.15 - 15.45 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur

Voucher activeren = aanmelden
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Dan dient u zich te
registreren! Dat doet u door onderstaande unieke
inlogcode via onze website www.spir-id.nl in te voeren.
Daarna activeert u de voucher en bent u aangemeld.
Uw unieke inlogcode:
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Bas Westerweel
“Het HART
van uw
organisatie”

Spir-id

Info
Postbus 47
4380 AA Vlissingen
Tel.: 06 20 13 58 56
E-mail: info@spir-id.nl

Ontwerp/illustratie: dwzo.nl

Spir-id is een netwerk ter inspiratie.
Partners genieten exclusiviteit en nodigen voor hen
interessante relaties uit. Meer weten over Spir-id en
mogelijkheden voor partnerschap: www.spir-id.nl

12
juni

Uw persoonlijke voucher
aangeboden door:

