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BEKNOPT PROGRAMMA
Bekijk de website voor de volledige versie

09.30

10.00

12.00

12.45

15.15

16.00

17.00

Ontvangst door Jef van den Hout 

(initiatiefnemer en eigenaar van Flow Concepts)

Opening door danser en (lucht-) acrobaat 

Noi Pakon.

Presentatie door het Teamfl ow Theater i.s.m. 

Jef van den Hout

Pauze

Presentatie door gamedesigner 

Inez Groen over gamifi cation

Aankondiging Teamfl ow Game het bordspel, 

Teamfl ow Canvas en de Teamfl ow App

Lunch

Twee rondes parallelsessies met onder andere Inez 

Groen, Aaike Immerzeel LEGO Serious Play i.c.m. 

Teamfl ow en Mendel Borgmans over zijn teamfl ow 

ervaring bij zijn deelname aan de Alpe d’Huzes

Mystery act

Afsluiter: Go with the Percussion Flow o.l.v. 

Michiel Westerhuis

Borrel

Dagvoorzitter Anoek Neele

TEAMING UP FOR FLOW!

Om als ondernemer, bedrijf of organisatie innovatief, creatief en productief 
te zijn, is e� ectief samen werken in kleine teams noodzakelijk. Onderzoek 
laat zien dat fl ow leidt tot betere prestaties, meer werkplezier, voldoening, 
geluk, creativiteit en betekenis. Als je de juiste omstandigheden weet te 
creëren om ieders kracht in fl ow te zetten, dan kunnen leden van teams 
en organisaties samen hun maximale potentieel tot uitdrukking brengen. 
Zou het daarom niet fantastisch zijn als een team tijdens de samenwerking 
samen fl ow ervaart?

Op het Flow-event gaan we de begrippen fl ow en teamfl ow tastbaar 
maken aan de hand van wetenschap, theater, acrobatiek, gamifi cation, 
sport en concrete tools.

VOOR WIE?
Dit event is interessant voor ondernemers, professionals, leiding gevenden en 
coaches, en iedereen die geïnteresseerd is om fl ow toe te passen in het eigen 
leven op gebieden als ondernemer schap, werk, sport en muziek.

07112019
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TOEGANGSPRIJS 
€250,00

Bij aanschaf van tickets mag je 2 maanden 

gratis gebruik maken van de Teamfl ow App. 

Hiermee kun je onbeperkt het Teamfl ow Klimaat 

meten. Daarnaast kun je tijdens het event de 

Teamfl ow Game tegen een gereduceerd tarief 

aanscha� en.

Voor mensen die het afgelopen jaar de opleiding 

hebben gevolgd hebben we interessante 

kortingen. Kijk op de website voor alle info.

Meer informatie en inschrijven: 
www.teamingupforflow.nl


