Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Saskia Castelyns saskia.castelyns@icloud.com
Fwd: Ontdek onze eerste nieuwsbrief!
14 januari 2021 om 11:52
Olivia Nackaerts olivia@entre-les-lignes.be

Dag Olivia,
Ik kreeg hem zelf nu, dé nieuwsbrief. Als ik jullie was, zou ik bij haar toch nog eens polsen voor een, vervolg.
Nu zie ik wat ze bedoelde en dat had makkelijk door haar aan mij gebriefd kunnen worden.
Grtz, Saskia
Begin doorgestuurd bericht:

Van: Martine Meekers van Learning In Company <martinemeekers@learningincompany.be>
Onderwerp: Ontdek onze eerste nieuwsbrief!
Datum: 14 januari 2021 om 07:48:59 CET
Aan: <saskia.castelyns@telenet.be>
Antwoord aan: Martine Meekers van Learning In Company <martinemeekers@learningincompany.be>

NIEUWSBRIEF LEARNING IN
COMPANY

ONTDEK HET AVONTUUR VAN SAMEN LEREN

Welkom avonturier!

Ik ben Martine. Met Learning In Company ondersteun ik bedrijven in het
ontwerpen, implementeren en begeleiden van leertrajecten. Leren is voor mij
een avontuur, dat je meevoert naar onontgonnen plekken. Vijf jaar geleden
sloeg ik met mijn eigen zaak 'Learning In company' een nieuwe weg in en
ontdekte ik dat, net zoals leren, ook ondernemen een avontuur is dat je slechts
deels kan plannen. Het nodigt je uit om jezelf steeds opnieuw heruit te vinden
én toch trouw te blijven aan je innerlijk kompas om koers te houden! Met deze
nieuwsbrief neem ik je graag mee op ons leeravontuur!

2020 stond in het teken van bijleren op vlak van digitaal leren, werken aan
zelfzorg en actualiseren van ons aanbod.

Ik wens je in 2021 een 'buitengewoon gewoon jaar' toe.
Waarin het lukt om te appreciëren wat is, te omarmen wat komt en los te laten
wat niet zo belangrijk is!

ONTDEK HIER TIPS EN TRICKS

Aandacht houden online!

Aandacht, aandacht! In deze editie van de nieuwsbrief vertel ik je waarom het
zo moeilijk is om online je aandacht te houden. En hoe je heel concreet meer
interactie kan creëren tijdens online meetings en workshops. Zowel
deelnemers als trainers zijn hierbij gebaat. Eens je de kneepjes onder de
knie hebt, zijn online deelnemers van een meeting niet meer van hun scherm
weg te slaan en hangen ze aan de lippen van de sprekers ;-)

Lees erover in deze gloednieuwe blog. (7 min. Leestijd)

LEES ONZE BLOG

INSPIRATIE VOOR JOUW LEERAVONTUUR

Gratis online inspiratiesessies

Ons aanbod vakdidactische opleidingen en trajecten ligt continu onder de
microscoop. Omdat de wereld zo snel verandert, pas ik ook mijn aanbod aan
met de snelheid van het licht. (Misschien iets minder snel ;-). Neem in 2021
deel aan onze gratis online inspiratiesessies van 90 minuten over actuele
learning & development thema's. Krachtig, kort en verfrissend!

Een specifieke vraag rond een bepaald thema? Ik maak er met veel
enthousiasme een nieuwe sessie over! (Leestijd 5 minuten)

O N T D E K O N Z E G R AT I S I N S P I R AT I E S E S S I E S !

Regelmatig zullen er nieuwe thema's en data verschijnen.

BOUWEN AAN TEAMCONNECTIES ONLINE

Online leeravonturen voor teams

We werken al bijna een jaar remote! Collega's missen elkaar. Er gaat niets
boven connecties in real life. Maar dat kan nu even niet en het is meer dan ooit
van belang om samen energie hoog te houden.

Om online te bouwen aan teamconnectie hebben we heel wat
onlineteamavonturen uitgestippeld die teamontwikkeling combineren met
een fijne teambeleving! Rond diverse thema's en verrassende online
werkvormen.

- Online leergames voor teams
-Terugblik 2020 met online stand up comedy
- Start 2021 met een interactief en energiek vergaderplan
- Nieuwe collega’s integreren in het team
- Samen constructief omgaan met COVID

We denken met veel plezier samen na over een online teamavontuur op
maat van jouw teamdoelen in 2021!

OP ZOEK NAAR TIPS OVER ONLINE TEAMCONNECTIE?

Schrijf je dan in voor deze inspiratiesessie!
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