
UITNODIGING CONGRES 

 

Beste deelnemer, 

 

Bijna is het zover. Komende vrijdag 29 september vindt het congres ‘De Kracht van Positieve 

Psychologie’ plaats, waar u zich voor heeft aangemeld. Fijn dat u erbij bent! We kijken er erg naar uit 

om u komende vrijdag te mogen ontvangen en om er samen een inspirerende en waardevolle dag 

van te maken.  

 

Wij zetten nog even de belangrijkste informatie op een rijtje: 

Wanneer: Vrijdag 29 september 

Hoe laat: Inloop vanaf 9.00 uur, aanvang om 9.30 uur. 

Waar: De Glazen Ruimte. Straatweg 1B/C, 3604 BA Maarsen. 

 

Programma 
 

09:00 – 09:30 
 

Inloop 

09:30 – 09:40 Opening door dagvoorzitters Sophie Peeters en Harry Tweehuysen 

09:40 – 10:40 Wilmar Schaufeli – Job Crafting in de praktijk 

Lennard Toma & Michael Pietersen        

10:45 – 11:40 Wilmar Schuitenmaker – De kracht van Geven 

Marijntje Zeijen & Desirée Plaisier 

11:40-   12:00 Pauze 

12:00 – 12:20 Scriptie Prijsuitreiking 

12:20 – 13:20 Lunchpauze 

13:20 – 14:20 Rico Schuijers – Optimale Prestatie 

Jill Delgado 

14:25 – 15:25 Patricia van Casteren – De Waarde van Werk 

Tosca Jansen 

15:30 – 16:00 Pauze 

16:00 – 17:00 Thijs Homan – Organisatieverandering 

Marjolijn Kramp & Nienke Eeltink 

17:00 – 18:00 Afsluiting & Borrel 

 

Om ervoor te zorgen dat u na afloop niet met een rammelende maag de spits in reist regelen we ook 

een ‘vermijd-de-spits’-snack en borrel voor u. 

 

Kijk voor uitgebreidere informatie over onze sprekers en een sfeerimpressie op: 

www.congrespositievepsychologie.nl. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Heeft u een collega, 

kennis of vriend die u graag meeneemt? Verwijs dan gerust naar de website en deze e-mail.  

 

Locatie en vervoer 

Meer informatie over de Glazen Ruimte en een route beschrijving is te vinden op: 

http://deglazenruimte.nl/contact/ 

Auto: De Glazen Ruimte beschikt over parkeerplaatsen, gelegen naast de locatie. Dit zijn naar 

verwachting voldoende plaatsen. Er zijn parkeerregelaars aanwezig. 

Openbaar vervoer: Bushaltes op loopafstand. 

 

http://www.congrespositievepsychologie.nl/
http://deglazenruimte.nl/contact/


Mocht u nog vragen of ideeën hebben, neem dan alstublieft contact met ons op. 

In ieder geval tot komende vrijdag, wij hebben er heel veel zin in! 

 

Ps. Namens één van onze sponsoren mogen wij onze deelnemers een EXCLUSIEF AANBOD doen. 

Bekijk het aanbod onderaan deze email. 

 

Met hartelijke groet, namens heel Young A&O en de BA&O, 

 

Sophie Peeters 

Voorzitter Young A&O 

0630394253 

  

 
www.youngao.nl 

www.baeno.nl 

Facebook en LinkedIn: @YoungAenO 

 

EXCLUSIEF AANBOD 

Vind jij het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen over Arbo, 

Verzuim, Duurzame Inzetbaarheid, Re-integratie, Psychosociale arbeidsbelasting en HRM? Neem dan 

een abonnement op BG magazine, het grootste online vaktijdschrift over bedrijfsgezondheid. Als 

ontvanger van deze email krijg je bovendien een exclusief aanbod! >>> Lees verder: 

https://bgmagazine.nl/exclusief-aanbod-abonnement-bg-magazine/  

 
 

 

http://www.youngao.nl/
http://www.baeno.nl/
https://bgmagazine.nl/exclusief-aanbod-abonnement-bg-magazine/

