Vraagstukken rond ‘Geld’ en 'Zelfstandig Ondernemen'
Donderdagmiddag 5 juli 2012
Dit keer combineren we de workshops 'Zelfstandig Ondernemen' en 'Issues rond
Geld'. Soms hebben de thema's ook veel met elkaar te maken.
Maar niet altijd. Ook andere geldvraagstukken of ondernemersvraagstukken
krijgen ruimte deze middag.
Geld is voor veel mensen een beladen thema, vaak gepaard gaand met oordelen
en soms met schaamte. De één heeft een gat in de hand en schulden, waar de
ander geld oppot terwijl er overvloed is. Sommige mensen zijn steeds bang in
armoede te geraken of kunnen niet genieten van hun inkomsten. Er zijn mensen
die zich schamen om over geld te praten of zich schuldig voelen als ze zich voor
hun werk laten betalen.
Als iemand een ongemakkelijke verhouding met geld heeft, is het zeer goed
mogelijk dat hier dynamieken aan het werk zijn afkomstig uit bijvoorbeeld het
familiesysteem, een bevolkingsgroep of een levensbeschouwing.
In deze workshop wordt met de persoonlijke issues van deelnemers gewerkt. We
onderzoeken de dynamieken en naar wat nodig is om een vrijere relatie met geld
te krijgen.
Regelmatig heb ik individuele consulten met zelfstandig ondernemers of diegenen
die het (misschien) willen worden. Er zijn veel keuzes te maken, risico’s te
nemen, samenwerkingsverbanden aan te gaan. Er is een wisselwerking met het
privéleven.
Er zijn angsten, verlangens en verwachtingen – bij de ondernemer zelf of in de
directe omgeving -. Er zijn kansen, vrijheid, enthousiasme, flow, ideeën,
daadkracht. Er is de factor geld en de balans rust-actie.
Deze workshop is er op gericht om (beoogde) ondernemers te ondersteunen om
met meer helderheid en vertrouwen in het ondernemerschap te staan, valkuilen
en kansen te overzien, én werkvreugde te beleven.
We werken voor een keer in kleine groep met een variatie in werkwijzen:
opstellingen met bodemankers en wisselende representant, tafelopstellingen en
elke andere vorm waar het vraagstuk om vraagt. Louise is bedreven in het
faciliteren van opstellingen zonder of met weinig menselijke representanten.
Door Louise ArnoldBik, 10.00 tot uiterlijk 17.30 uur
Deelnamekosten: € 85 ex btw voor starters/eenmanszaak/particulieren;
€ 120 ex. btw bij groter bedrijf,inclusief koffie/thee.
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