VIV Algemene Ledenvergadering en nascholing op vrijdag 22 november 2019
"Succes in je praktijk"
Details:
Datum: vrijdag 22 november 2019
Inloop: vanaf 9.30 uur
Locatie: Drakenburg, Dr. Albert Schweizerweg 1, 3744 MG BAARN
Routebeschrijving: http://www.drakenburg.nl/contact/Route
Onderwerp nascholing: Succes in je praktijk
Spreker: Rob van Aert van Regressiesessie
Dagprogramma:
Ontvangst: Vanaf 9.30 uur
Aanvang ALV: 10.00 uur
Lunch: van 12.00 tot 13.00 uur
Aanvang nascholing: 13.00 uur
Einde: uiterlijk 17.00 uur
ALV
De notulen van de laatst gehouden ALV, de agenda en bijlagen zullen later worden
verstuurd. Vragen voor de rondvraag worden tijdens de ALV alleen in behandeling
genomen als wij ze van te voren per email ontvangen. Het antwoord kan je in ieder geval
ook terugvinden in de notulen. Wanneer je tijdens of na de ALV een kritische noot hebt,
horen wij dat graag van je en stellen wij het op prijs dat je daarbij ook een voorstel
indient over hoe het anders / beter kan.
Nascholing
Wil je meer cliënten? Minder, of juist meer in een specifieke richting? Effectiever werken?
Meer bekendheid geven aan je werk? Meer doen in minder tijd? Meer tijd overhouden
voor andere dingen? Efficiënter werken? Professioneler werken? Meer cliëntgericht
handelen? Vaker positieve feedback ontvangen? 'Bedrijfsprocessen' optimaliseren? Meer
jezelf zijn in je werk? Kortom, meer succes in de praktijk? Kom dan naar de workshop
Succes in je praktijk.
Drs. Rob van Aert (1965) is fulltime regressietherapeut. Meer
dan 25 jaar was hij ondernemer in zakelijke dienstverlening. Hij
studeerde communicatiewetenschappen en specialiseerde zich in
commerciële psychologie. Als zelfstandig adviseur adviseerde hij
nationale en internationale ondernemingen op het gebied van
communicatie.
Hij was hogeschooldocent, vennoot in een internetbedrijf en een
uitgeverij van een luxe reismagazine. Lang niet alles was altijd
even succesvol. Uit die ervaringen heeft hij lering getrokken die
hij graag met enthousiasme deelt, zodat anderen niet dezelfde
fouten hoeven te maken.

Deelnemers aan de workshop ontvangen na afloop een
digitale hand-out met een samenvatting van de workshop, praktische inspiratie en
checklists.
Geldigheid nascholing
De nascholing (incl. ALV) betreft twee dagdelen. Bewijs van deelname wordt naderhand
via e-mail verstuurd en kan opgevoerd worden voor de nascholingsverplichting.
Kosten
Aan deze nascholing zijn voor VIV-leden geen kosten verbonden.

