Uitnodigingsbrief netwerkbijeenkomst regio Zuid-Limburg!
Beste netwerkpartners,
De tijd vliegt voorbij, de zomervakantie is weer voorbij, en hoewel de herfst nog op zich
mag laten wachten, willen we jullie aandacht toch alvast richten op donderdag 1
november aanstaande.
Die ochtend is er weer een netwerkbijeenkomst voor de Limburgse zorg, op een
bijzondere locatie, het Continium in Kerkrade (Museumplein 2). De ochtend begint om
9:30 uur (stipt) en eindigt om 11:30 uur. Vanaf 9:15 uur zijn jullie welkom, zodat we op
tijd kunnen beginnen.
Uit evaluaties bij eerdere bijeenkomsten bleek interesse voor een thema. We hebben
besloten hier antwoord op te geven, in de vorm van het thema ‘communicatie’. Omdat
communiceren voor iedereen in elke situatie in het leven speelt, denken we hiermee een
thema aan te snijden dat voor éénieder interessant is. We willen het kort hebben over
verbindend communiceren, en kort over micro-expressies. Binnen SGL zijn we gestart
met het project ‘in dialoog’ in samenwerking met Zuyd Hogeschool, waarbij verbindend
communiceren een belangrijk onderdeel is.
Micro-expressies zijn trekjes in je gezicht die heel snel en vanzelf optreden en iets
vertellen over wat er in je om gaat. Als je bewust bent van micro-expressies in gezichten
en ze kunt herkennen, helpt je dat om verbindend te communiceren. Deze presentaties
worden gegeven door Rianne Cuppen, senior-manager binnen SGL en Marc VanderBroeck
van Ques coaching, en zijn interactief.
Het thema neemt maximaal drie kwartier in beslag, zodat er ruim tijd blijft om informeel
te netwerken, onder het genot van een kopje koffie. Hierbij gebruiken we de methode
die we in november ook gebruikt hebben, zodat jullie in elk geval in contact komen met
een aantal (voor jullie onbekende) netwerkpartners. Na de netwerkbijeenkomst bestaat
de mogelijkheid om de expositie “Your Sensational Brain” tegen een gereduceerde prijs
(€ 8,25) te bezoeken. Er is binnen het Continium de mogelijkheid om (op eigen kosten)
een lunch te nuttigen.
Aanmeldingen zijn vanaf nu van harte welkom, bij voorkeur per mail naar Nicole
Sillekens via nsillekens@sgl-zorg.nl. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
Gezien de grote opkomst van eerdere bijeenkomsten, gaan we waarschijnlijk met een
maximum aantal deelnemers per organisatie werken. Wanneer dit gaat gelden, horen
jullie dat van ons.
Tot slot nog een mededeling van praktische aard, het Continium ligt aan het station, dus
is onze netwerkbijeenkomst ook prima per trein te bezoeken.

