
Belevenissen & teambuilding in het hart  
van de Vlaamse Ardennen

GENOEG GEPRAAT ALS 
HET OVER BURN-OUT GAAT

Innovatieve en doortastende aanpak 
voor ondernemers en managers

lees meer

Innovatieve en doortastende aanpak voor 
ondernemers en managers

Commotie in de pers, de harde realiteit op de werkvloer, social media met ieder zijn 

mening, de werkgever wordt met de vinger gewezen. Durf het onder ogen zien: burn-

out is een probleem. Steeds meer. 2,1 miljoen Belgen kochten in 2016 anti-depressiva 

(recente cijfers van het ministerie van Maggie De Block). De overheid, de medische 

wereld, de media … hebben geen oplossing. De oplossing ligt bij jou. En bij de PACE- 

filosofie.

 

Genoeg gepraat boven onze hoofden, dit is een uitnodiging om een kans te grijpen om 

een nieuwe en frisse aanpak te leren kennen. “Keeping PACE” is een constructieve en 

uitdagende manier van denken en handelen die je op enkele uren inzicht zal geven in 

realistische en stimulerende actie om het fenomeen de baas te worden.

Welkom op dinsdag 21 maart 2017
om 19:19 uur tot 22:22 uur (deuren open 19:00 uur)

Deelnameprijs: 

€ 30 /persoon + btw op factuur.

€ 20 /persoon. Vanaf tweede deelnemer van dezelfde organisatie.

Wat je mag verwachten

Een interactieve, innovatieve inspiratie sessie met 
gelijkgestemden

Eén kans op … x aantal deelnemers om een teamdag 
te winnen met het Paceteam@ Pladutse 3 voor max. 12 
personen in 2017

Welkomsdrink, constructieve afsluitdrink, gezonde 
minisnacks

“Ontstressen achter het stuur” boek geschreven door Wim 
Rombaut.

Inschrijven… Investeren in leren.

nu inschrijven

INSPIRATOR
Wim Rombaut

coach - trainer - speaker - inspirator

 www.wimrombaut.be

LOCATIE
Pladutse 3 seminar & event center 

te Oudenaarde

www.pladutse3.be

Contacteer ons:
Wim & Kristel Beke - Derde Pladutse 3, 9700 Melden (Oudenaarde)

info@pladutse3.be I www.pladutse3.be I +32 (0)494 53 45 65
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