
De Rabobank Groep gebruikt uw gegevens om u zo goed mogelijk te adviseren over haar producten en diensten. De gegevens worden ook gebruikt voor het voorkomen,
detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie wilt ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken  via communicatie.eh@rabobank.nl. Een aandeel in elkaar

De kracht van de boer

Meld u snel aan. Stuur een e-mail naar communicatie.eh@rabobank.nl.

Maandagavond 22 mei 2017



De kracht van de boer

Verandermanagement. We blijven ermee bezig.

Verandering wordt ook steeds meer gezien als

constante en daarmee als normaal onderdeel van de

bedrijfsvoering. Maar makkelijk is het niet altijd. Want

waar ligt uw fysieke en mentale kracht? En gebruikt u

deze op de juiste manier?

Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur Rabobank

Nederland, gaat maandagavond 22 mei graag met u in gesprek

over 'veer' kracht. Hij neemt u mee in zijn ervaringen en keuzes

binnen de Rabobank. Vooraf is er gelegenheid om vragen te

stellen per e-mail bij uw aanmelding. Natuurlijk mag dat

ook tijdens het programma. Graag zelfs! 

Paulien Hogenkamp laat u nadenken vanuit het perspectief

"geloof in jezelf". En Rick van Asperen stript uw ego op

spetterende wijze met zijn motto: "doorbreek de kaders".

 Kortom: een avond om te groeien!

 

 

 

De kracht van de boer
voor Twentse agrariërs  

Datum: maandagavond 22 mei 2017

Locatie: Rabotheater Hengelo, Beursstraat 44 

7551 HV in Hengelo

Programma

19:30 uur      Inloop bij het Rabotheater

19:55 uur      Opening door Erik Jutstra, directievoorzitter              

                       Rabobank Noord en West Twente

20:00 uur      Presentaties van Wiebe Draijer,                     197 cm

                       voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank,

                       Paulien Hogenkamp, agrarisch 

                       consultant & coaching, en                             175 cm

                       Rick van Asperen, egostripper                       178 cm

22:05 uur      Borrel en bites

Martin Steenbeeke, onze avondvoorzitter, begeleidt de avond.  

Aanmelden

Heeft u belangstelling? Meld u vóór 15 mei aan voor de

bijeenkomst 'De kracht van de boer' door een e-mail te sturen

naar communicatie.eh@rabobank.nl. Vermeld hierbij het

aantal personen en de vraag die u eventueel aan Wiebe Draijer

wilt stellen.

Parkeren

Dichtbij het Rabotheater is de parkeergarage De Beurs. 

Let op: het is een parkeergarage zonder slagbomen of kaartjes.

Kentekencamera's scannen de kentekens van alle in- en

uitrijdende auto's. U laat bij de garderobe van het Rabotheater

uw kenteken noteren. Vervolgens kunt u zonder verdere

handelingen gratis de parkeergarage uitrijden.

We kijken uit naar uw komst! 

Team Food & Agri Twentse Rabobanken
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