UBPTalks
Een gaaf en uniek event voor leiders, met o.a.
6 topsprekers en een bevlogen popmuzikant!!

31-10-2014 | Doe je mee?

Hoe bereik je door Passie en bewustzijn veel
meer resultaat met je team en organisatie?
Samen met Cateraar Ria Joosten, Zakenvrouw 2014;
een bruisend event van Leiders - United by Passion

Leiders | United by Passion

Praktische informatie
Datum: 31 oktober 2014
Start: 13 uur (inloop na 12.30 uur)
Lunch inbegrepen
Afsluiting en borrel: vanaf 17 uur

Deelname (btw-factuur achteraf)
- Leden: gratis entree
- Niet-leden, zelf kiezen na afloop:
1. Regulier:
€ 150
2. Reductie:
€ 75
3. Symbolisch: € 45
4. Steun UBP: hoger bedrag

Sharing is
all we have

Locatie: Proeflokaal Limburg
Doorbrand 2
6086 PK Neer
(nabij Venlo / Roermond)

Inspirerende topsprekers
Ria Joosten
Bart Jan Krouwel
Michael van Loenen
Heidi Leenaarts
Bert van Son
Caroline Kortooms

: directeur Joosten Catering en Zakenvrouw 2014
: co-founder Triodos Bank
: directeur en oprichter van YouBeDo
: kernteamlid UBP, auteur en spreker Nieuwe Economie
: directeur Mud Jeans – Lease a Jeans
: directeur Attractiepark Toverland

Bevlogen popmuzikant
Norman Bonink

: drummer bij de populaire popgroep BLØF

Muziek en theater
Ingrid Schröder
Harry Heijblok
Geert Meuffels
Vincent Paes
Bart Geutjes

: inspirator, trainer en theatermaker, De Ontplooiing
: theatermaker en trainer, Heijblok Theater
: improviserend theaterpianist, componist en createur van geluid
: kernteamlid UBP, ondernemer, dirigent, auteur en coach
: kernteamlid UBP, zanger en gitarist bij Bart&Alex, specialist duurzaamheid

Middagvoorzitter
Petra de Vreede

: retail marketeer (o.a oud-marketingmanager Kruidvat) en owner Change!

Programma 13 - 17 uur
Opening
UBPTalks
Ontmoetingen
Forumdialoog
Afsluiting
Netwerkborrel

: welkomstwoord door onze middagvoorzitter
: elke topspreker deelt 15 minuten z’n Passie en betekenisvolle inspiratie
: deelnemers tussendoor verbinden voor het delen van kennis & ervaringen
: onze topsprekers op het podium voor interactie met alle deelnemers
: nawoord door onze middagvoorzitter
: na 17 uur is er gelegenheid voor informeel uitwisselen

Deelname en aanmelden
Gratis voor leden | Niet-leden kiezen uit 4 opties (waardebepaling naar wens).* Wil je lid worden van
onze landelijke community voor Nieuwe Leiders of deelnemen aan het event? Mail dan direct naar
m.raaijmakers@unitedbypassion.com. Je ontvangt kort daarna een bevestiging van ontvangst. Wil
je eerst wat meer informatie? Bel dan met Martijn Raaijmakers 06 – 21 204 403 (United by Passion).
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw | De opbrengst van UBPTalks gaat naar het goede doel: United by Passion Foundation

Waarom dit event?
Er wordt al veel georganiseerd voor ondernemers, managers, directeuren, teamleiders en afdelingshoofden. Daarom kiezen wij een spraakmakende aanpak die echt anders is. UBPTalks is een
inspirerend event van United by Passion dat laat zien dat het impactvoller en intenser kan!
UBPTalks is namelijk een event waar leiders samenkomen die dezelfde droom delen. Dat geldt ook
voor de 6 topsprekers, de popmuzikant, de theatermakers en de middagvoorzitter die allen vanuit het hart
bijdragen aan dit event. Zij nemen ons vanuit hun doorleefde ervaring en in alle openheid mee in hun
Passies en hoe zij deze vertalen naar de dagelijkse praktijk. Verwacht je een monoloog? Het tegendeel
is waar. Zo ontmoet je veel nieuwe mensen en deel je met hen 1-op-1 wezenlijke ervaringen.

Leiders | United by Passion
Onze hoofdwebsite:
www.unitedbypassion.com
Onze deelwebsite voor leiders:
www.UBPLeiders.nl

Deze interactie over mooie onderwerpen is er ook met alle sprekers. Je kunt jouw indrukken, ervaringen
en vragen met hen delen. De muzikanten en theatermakers verbeelden daarbij wat er in de zaal ontstaat.
Wat je in deze interacties zal opvallen is de echtheid, de intense verbinding en hoe vanzelfsprekend
dat verloopt. Je wordt geraakt. Maar er is meer. Tijdens het event kijken wij ook alvast verder naar
jouw dag van morgen, zo zul je antwoorden vinden op de vraag: wat kan ik vanaf morgen anders doen
waar ik, mijn team, de organisatie en mijn verdere omgeving baat bij hebben?
Met het event UBPTalks zijn we te gast bij Ria Joosten, Zakenvrouw 2014 en tevens ambassadeur
van het goede doel United by Passion, organisator van dit event. UBP bestaat om individuen, initiatieven
en organisaties, die zich inzetten voor waardevolle ontwikkeling, met elkaar te verbinden, te versterken
en zichtbaarder te maken. Dat doen we door via ‘crowdbuilding’ te werken aan de realisatie van onze
gedeelde droom. Doe je mee?
Het lijkt ons fantastisch als je er 31 oktober bij bent!
United by Passion Foundation
Sharing is all we have
Vincent Paes, Bart Geutjes, Heidi Leenaarts en Martijn Raaijmakers
Kernteamleden

Over UBP

United by Passion is een snel groeiend inspiratienetwerk met als missie mensen verbinden met hun Passies en van daaruit
met elkaar. Door te delen. Want onze droom is een Nieuw en Duurzaam Nederland waarin mensen vanuit hun Passies met
elkaar samenleven! Onze stichting is in november 2013 opgericht en telt nu al zo’n 3.500 sympathisanten, 90 vrijwilligers,
15 bekende Nederlandse ambassadeurs, zoals o.a. Alexander Rinnooy Kan, Herman Wijffels, Tex Gunning en Stef Bos,
en verschillende enthousiaste businesspartners. Daaronder zijn de organisaties Hemels van der Hart, DSM, Nedtrain (NS),
Capgemini, Joosten-Catering en Konica Minolta.

