Elly Stigter
Onderwerp:

Persoonlijke Uitnodiging Lunchpensant 7 februari met Anton Philips

Beste X,
Graag willen wij je uitnodigen voor een lunch. Deze wordt georganiseerd door medebestuurslid Joost
Röselaers, zie zijn onderstaande uitnodiging. De lunch vindt plaats op donderdag 7 februari van 12.0013.15 uur.
Het is een lunch voor een beperkt aantal genodigden en wij hebben vijf plaatsen beschikbaar. We horen
graag zo snel mogelijk of je erbij kunt zijn. Plaatsen zijn beschikbaar op volgorde van aanmelding. Graag
z.s.m. aanmelden via elly.stigter@iofc.nl.
7 februari- ‘Lunch pensant' met Anton Philips
De kracht van motivatie in Nederland
Emeritus hoogleraar Rob Vinke schrijft bij het boek De Kracht van Motivatie, geschreven door Anton
Philips: In de praktijk van alle dag wordt motivatie gezien als cruciaal, als de kern van al het menselijk
handelen. Vervolgens wordt het afgedaan als een onnavolgbaar fenomeen, een mistige mythe. Niets is
echter minder waar. De schrijvers van het boek De Kracht van Motivatie laten zien dat je individuele
motivatie systematisch kunt analyseren en dat je daarmee het stuur in handen krijgt om je ideale loopbaan
te ontdekken.
Hoe relevant is dit voor Nederland op dit tijdstip in de geschiedenis? Dat bespreken wij graag met Anton
Philips en met elkaar op donderdag 7 februari van 12.00 tot 13.15 uur aan de Amaliastraat 10 te Den
Haag.
Anton Philips, (1932) voorzitter en oprichter van Stichting Emergo, is vanaf zijn jeugd geboeid geweest
door ideeën die mensen en organisaties helpen om goed te functioneren. Na zijn studie in Delft en een
periode van vrijwilligers werk werkte hij 15 jaar bij Philips Telecommunicatie en bij Philips Mexico. Hij is de
oprichter van Emergo, bureau voor loopbaan coaching, training en advies. Vanuit dat bedrijf heeft hij
honderden mensen geholpen passende stappen in hun loopbaan te nemen. Zijn visie is een maatschappij
waarin mensen werk doen dat hen echt voldoening geeft en waarin zij hun talenten maximaal kunnen
inzetten en ontplooien. Hij is co auteurvan het boek “De kracht van Motivatie” (2013).
Toegang: 5 euro.
De lunch wordt georganiseerd in samenwerking met Initiatives of Change (IofC), een wereldwijd netwerk
van mensen met de gedeelde visie dat positieve verandering in een individu bijdraagt aan een positieve
verandering in de wereld. IofC streeft naar een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waaraan
iedereen op eigen wijze een gewetensvolle bijdrage levert.
Met vriendelijke groet,
Elly Stigter
Projectcoördinator
Office day: Monday to Thursday
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