
UITNODIGING INSPIRATIE EVENT 

 
Talentum et Gloria verbindt. Verbinden van talenten aan ambities en het verbinden van mensen aan mensen.  

Dat gaan we doen op dinsdagmiddag 25 juni as. Daarbij gaan we nationaal! 
 

Leden van OndernemingsRaden uit alle windstreken van Nederland zijn uitgenodigd om samen met ons te sparren en elkaar te inspireren. Jij doet toch ook mee! 
Voor de kosten hoef je het niet te laten want die zijn er niet! Deelname is gratis, we vragen alleen om je goede humeur en een open mind mee te nemen. 

 
We hebben een landelijke inspiratiemiddag georganiseerd over het thema duurzame inzetbaarheid, 

en dat is veel meer dan regelmatig fruit en groente eten en wat sporten. 
 
 
Wij nemen jullie, als leden van de OndernemingsRaden, mee in onze kijk op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.  
Organisaties moeten dit thema omarmen en OndernemingsRaden kunnen daarbij het voortouw nemen. We hebben allemaal te maken met snel veranderende 
economische en technologische ontwikkelingen en dat vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid van werknemers èn werkgevers.  
De BV Nederland is hard toe aan een andere manier van denken over werk. Vitaliteit, een goede werk/privé balans en de mogelijkheden om je als werknemer te blijven 
ontwikkelen zijn ook voor de werkgever van grote waarde. Stel je maar eens voor hoe het is om werknemers iedere dag fluitend naar het werk te zien komen, ze zich 
betrokken voelen bij jouw organisatie en dat ze bij willen dragen aan het realiseren van de ambitie van het bedrijf. Hoe zou dat zijn voor de werknemer? Meer werkplezier, 
het gevoel hebben dat je ertoe doet, minder stress en meer energie. Super toch! Daar krijg je dan ook nog eens voor betaald, hoe leuk is dat!? 
 

We hebben een unieke locatie ontdekt in hartje Utrecht. Een prachtige villa van de voormalige industrieel Jongerius. Ooit één van de 
grootste werkgevers van de stad Utrecht. Deze, uit begin 20ste eeuw stammende, industriële omgeving inspireert om na te denken 
over het werk van de toekomst, het denken over leren en werken te vernieuwen, te ontwikkelen en te innoveren. 
Je bent van harte welkom vanaf 13.00 uur. We willen starten om 13.30 uur en de planning is dat rond 16.30 uur het programma 
wordt afgesloten. 
 
Adres: Villa Jongerius, Kanaalweg 64, 3527 KX Utrecht 
Parkeren kan beperkt op het terrein, voldoende in de directe omgeving.   
P2 jaarbeurs tegen gereduceerd tarief (Truus van Lierlaan), NS Utrecht Centraal is op 10 minuten loopafstand. 

 
Wij willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, het aantal deelnemers is beperkt dus snel aanmelden is vereist.  
Jij wilt toch verzekerd zijn van een plek, reageer dan vandaag nog!  
 
Wij verheugen ons op jouw komst!  
 
Met talentvolle groet, 
Herman en Ina Mossink 


