
‘De Gelukkige School’

Vroege
vogel
ontbijt

Uitnodiging

Deze ochtend wordt u 
aangeboden door:

P

PROGRAMMA
07.45 uur  Inloop
08.00 uur  Ontbijt
09.00 uur  Welkom 
09.20 uur  Programma (met pauze)
11.45 uur  Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE
AFAS 
Da Vinci Theater
Philipsstraat 9
3833 LC Leusden

Parkeren kan op het terrein van 
AFAS of in de directe omgeving.

INSCHRIJVEN
Aanmelden voor dit gratis Vroege- 
vogel-ontbijt ‘De Gelukkige School’?

info@gelukskoffer.nl 

06 - 50 27 75 43

GRATIS!

GRATIS
POSTER Na afloop van het event 

ontvangt u een poster met 
alle elementen rondom 
‘geluk op school’. Hiermee 
kunt u met uw team de 
eerste stappen zetten naar 
een ‘Gelukkige School’.

Neem gratis een 
collega-directeur, ib’er 

of zorgcoördinator 
van uw eigen of een 
andere school mee. GELUK

geef je 
door

    Kom op 10 april naar AFAS in Leusden  

               voor een prikkelend programma  

          met stukjes theorie, praktische inzichten  

                      en direct toepasbare tips

Aftrap ‘Werk moet een feestje zijn’

Bas van der Veldt (CEO AFAS Software) verzorgt de aftrap. Zijn motto is “wie chagrijnig op kantoor zit, 

moet gewoon eens wat anders gaan doen. Werk moet namelijk een feestje zijn”.

Het belang van geluk voor kinderen

Jessica Heutink (directie Heutink, voorzitter van de Stichting Vang je Droom en de Heutink Foundation) 

over het belang van geluk voor kinderen aan de hand van persoonlijke verhalen. 

Het concept ‘De Gelukkige School’

Clara den Boer (psycholoog/veranderkundige, oprichter Gelukskoffer en schrijver van ‘Ondernemend 

Geluk’), neemt u mee in het concept ‘De Gelukkige School’. In dit concept worden wetenschappelijke 

inzichten vertaald naar uw organisatie. U ziet in vogelvlucht welke stappen leiden tot aantrekkelijk  

werkgeverschap in de onderwijspraktijk.

  

De juiste persoon op de juiste plaats

Anton Philips (eerder werkzaam bij Philips Telecommunicatie en Philips Mexico, oprichter van  

Stichting Emergo en co-auteur van ‘De kracht van motivatie’) pleit voor de juiste persoon op  

de juiste plaats. Hij doet dat aan de hand van zijn eigen levensverhaal en bespreekt daarna  

hoe je kunt kijken wat je drijft/motiveert. 

Wat
Geheel verzorgde ochtend  

met uitgebreid ontbijt, boeiende  

sprekers en inspirerende inzichten  

over het concept ‘De Gelukkige School’

Wanneer
Woensdag 10 april 2019

van 8.00 - 12.00 uur

Met
ontbijt

Anton
Philips

Met gastspreker
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