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Werkdruk-Innovatiedagen 2023 

 
Heb jij het ook té druk om een gedegen visie te creëren op het thema 
werkdruk?  
 
Weet jij ook zeker dat je, in rust, en met de juiste mensen om je heen, 
briljante nieuwe ideeën kan vertalen naar acties voor mensen in jouw 
organisatie? Ervaar jij ook dat harder werken alleen maar meer werken 
oplevert? En je dus geen verandering, geen voldoening en geen meerwaarde 
creëert? Geef je dan op voor deze innovatiedagen!  
 
Met elkaar hebben we een koffer vol aan ervaring. We gaan dan ook de 
heersende opvattingen over werkdruk kritisch onder de loep nemen.  Dit 
doen we op een prachtige locatie en zodanig dat een hernieuwde blik 
ontstaat. Vanuit deze visie gaan we vervolgens samen zorgen voor een aantal 
concrete acties zodat jij aan de slag kan voor medewerkers  in jouw 
organisatie. 
 
Als psycholoog neemt Margriet van de Kamp al haar kennis en kunde voor 
jullie mee.  Suzanne heeft jarenlang als leidinggevende in commerciële 
organisaties gewerkt en is specialist in Deep Democracy. 
 
Beiden hebben tientallen jaren ervaring als (team)coach/ facilitator. Samen 
vormen zij de eindredactie van “Fooks” magazine.  Hun unieke kijk komt dan 
ook vanuit verschillende organisaties en delen zij graag met jullie. 

Wat wij geloven: Werkdruk is van samen! 
 
Wat leveren deze innovatiedagen jou op: 
1. Een hernieuwde blik op het thema werkdruk. 
2. Een kort visiestuk van een gezamenlijke kijk op werkdruk in de toekomst. 
3. Theorie over mindset in relatie tot werkdruk: combi hoofd en lijf. 
4. Vergroten van je netwerk. 
5. Minimaal 3 interventiemethoden waarmee je direct zelf aan de slag kunt 

in jouw organisatie. 
6. Inspiratie i.p.v. werkdruk, alles goed verzorgd en veel buiten.  

   

 

  

Co-creati e op het thema werkdruk 
met collega professi onals.  
 
Voor wi e: 
Voor professi onals di e  meer gri p 
wi llen kri jgen op het thema 
werkdruk. 
 
Wanneer: 
30 en 31 mei , 1 juni  2023 
Mi ni maal aantal deelnemers 6. 
 
Ti jd: 
30 mei  vanaf 14.00 
31 mei  09.00 – 21.30 ( i nclusi ef 
kampvuursessi e)  
1 juni  tot 14.00 
 
Waar: 
Bi j Qui ntessence i n Lochem. 
 
Door wi e: 
Margri et van de Kamp 
Suzanne van Emden 
 
Kosten: 
€ 895,00 
 
Inclusi ef: 

- Grati s i ntakegesprek  
- 2 x di ner, ontbi jt en lunch 
- Overnachti ng i n ei gen tent 

(keuri g sani tai r aanwezi g) 
Exclusi ef: 

- Hotelovernachti ng i ndi en 
gewenst.  

 
Aanmelden: 
i nfo@tottot.nl 
of bel ons voor een 
kenni smaki ngsgesprek op  
024-6757330. 


