
Ben jij altijd bezig om andere mensen te ondersteunen en het naar hun zin te
maken? Draait het in jouw vak om de ander en mag jij de teamuitjes bedenken en

vervolgens achterblijven op kantoor? NU DRAAIT HET EEN KEER OM JOU! 

Beste Secretaresse en/of ondersteuner,  

Graag nodigen wij je als VIP uit in  “Watervilla Excellent”. 

Op 18 mei aanstaande organiseren wij speciaal voor secretaresses en andere ondersteuners een
waanzinnige INSPIRATIE LUNCH.  Met gelijkgestemde collega’s van andere organisaties word je door
ons getrakteerd op een heerlijke luxe lunch in een prachtige ambiance aan het brede deel van de
Amstel in het Aemstelkwartier. 

Hier blijft het niet bij, want voor én na de lunch zal Saskia Verhaeren jullie meenemen in een
inspirerende ‘mindset & breinproeverij’. Je leert welke mindsets er zijn en hoe je die herkent bij je
collega’s. Je ‘proeft’ welke rol jouw brein hierin heeft en ontvangt mooie tools om jezelf en je
omgeving te triggeren. Een interactieve lezing waarin je direct een aantal zaken ervaart en je
huiswaarts keert met bruikbare stappen en tips die je direct kunt toepassen. Inspiratie tot persoonlijke
groei, waardoor je weer een beetje meer ‘de betere versie van je zelf’ kunt worden.  

Omdat je onze VIP-gast bent, is alles geheel verzorgd en dus kosteloos voor jou en jouw werkgever.
De enige investering die we van je vragen is om een paar uurtjes vrij te maken waarin het even om jou
draait.  

Programma: 
11.00 uur: Ontvangst met koffie/ thee en lekkers 
11.30 uur: Start programma deel I 
12.15 uur: Vers bereide lunch 
12.45 uur: Start programma deel II  

Let op: Wij hebben beperkte beschikbaarheid en vol=vol.  
Je kunt je aanmelden via contact@watervilla-excellent.nl 
(op vertoon van je visitekaartje). Je ontvangt dan spoedig  
een reactie.  

Met gastvrije groet, 
Linda Feldmann  van Watervilla Excellent 
i.s.m. Saskia Verhaeren van Groeibrein  


